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INDEX NOTARUM. 

Br — Bryanus Sch — Schaeferus 
C - Coraes So -— Solanus 
R -— Reiskius St — Stephanus 
S Ξξξ Sintenis Χ —: Xylander. 

Vita Niciae p. 1, 9 ὑπερβαλεῖσϑαι pro ὑπερβαλέσθαι St. 
— 2,21 Μελησίου 8: Μιλησίου Y.— 23 ἐκ Κέω R: £v Κέῳ 
v. — 94. ἀλλ᾽ C et codex: ἀλλὰ καὶ v. — 8, 6 ϑράσος] τὸ ϑρά- 
δὸς R. — 10 δημαγωγοῦν pro δημαγωγῶν St. — 16 παρεῖχε 
C: παρέχειν v. — 4, 27 τῇ στήλῃ ἐνέγραψεν propter hiatum 
suspecta. — 32 ἔνεστιν pro ἔστιν Muretus. — 5,21 “Χαρικλέης 
2: Χαρικλῆς Y. — οὖν pro οὐκ anonymus, — 24 τοῦτ᾽ ἔδωκε) 
τοῦτ᾽ ἔδρασε Cobetus. — 80 ἑοραπέναι Meinekius: ἑωραπέναι 
v. — 31 παϑὼν anonymus: μαϑὼν v. — 7, 14 κολούοντα pro 
κωλύοντα Muretus. — 20 μακρὰς Br et codex: μικρὰς v. — 1 
uio pro 4ήλῳ X. — 83 γενομένου pro γενόμενον Mure- 
tus. — 12 δ᾽ αὐτῷ Br: δὴ αὐτῷ v. — 25 Θυρέαν C: Θυραίαν 
y. — 10,7 ἤγαγεν Wyttenbachius : ἤνεγκεν v. — 14 γ᾽ ἔτι 
Porsonus: γέ zo v. — 12, 12 συμβαίνοντες €: συμβάλλοντες 
v. — 26 προτέρων R: πρότερον v. — 13, 10 οὐδ᾽ C: οὔτ᾽ v. 
— 15 προεντυγχάνοντες R: προσεντυγχάνοντες y. — 23 μετα- 
βαλόμενος C et codex: μεταβαλλόμενος v. — 16, 9 δ᾽ οὖν S: 
γοῦν y. — 12 βουλῆς] σπουδῆς Emperius. — 17, 3 πραότητα] 
ϑρασύτητα So, ϑερμότητα S. — 18, 13 κἀκεῖνα κἀκεῖνον C. 
— 17 ᾿Αδώνια C el codex: ᾿Αδώνεια v. — εἶχον] ἡ ηγον Mure- 
tus. — 19, 12 vow] ᾧ ῥώμην. Sch. — ὑπεξέλυσε R: ἐπεξέλυσε 
y. — 17 αὐτῶν 8: αὐτῷ Y, αὐτοῖς R. —— 20, 1 ἕτεροι --- ἔργῳ 
Ὁ: ἕτερον — ἔργον v, ἑτέρῳ — ἔργῳ codices. — 2 yevéctot 
ἐπιτελὲς] ἐπιτελὲς γενέσθαι S. — 16 ξαυτῷ BR: ξαυτοῦ v. — 
21,4 δ᾽] γὰρ S. — 14 ἐλείπετο pro λείπεδϑαι St. — 15 ἤλπιξεν 
C: ἤλπισεν v. --- 28 Ὀλυμπιείου S: Ὀλυμπίου y. — 22, 4 αὐ- 
uc Emperius: εὐϑὺς v. — 90 ἑλεῖν] ἀνελεῖν C 4. Threyd. 6, 
97. —— 94, ὃ ἤλϑεν add. S. — 19 καϑαρὰν] «o9 Ἱμέ ἔραν S cl. 
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Thucyd. 7, 1. — 80 παρόντος τοῦ κινδύνου ἀφικνεῖται) τοῦ 
κινδύνου παρόντος ἀφιμνεῖται S. — 25, 22 εἰσὶν] φησὶν Bek- 
korus. — 26 οὐ — μόνον. pro o — μόνου Muretus. — 26, 15 
αἰτούμενον pro αἰτούμενος St. — 30 ἐμβαλόντων) ἐμβαλόντες 
S. — 97. 2] ἄριστον C cl. Thucyd. 7, A0: ἀριστερὸν Y. — 38, 
8 ἢ Pllugkius: καὶ v. — 13 παραμενούντων pro παραμενόντων 
Muretus. — 21 στρατηγοῖς] συστρατηγοῖς S. — 99, ὅ ἐπιβαῖνον 

R: “ἀποβαῖνον v. — 11 οἵαν Muretus: οἷον v. — 30, 15 Bov- 
λεύσεσϑαι ,pro βουλεύσασϑαι X. — 18 παρέσχε] παρέστη C. — 
20 συνεχώρησαν pro συνεχώρησεν Amiotus. — 381,3 πρὸ Br: 
πρὸς y. — 4τε R: ye v. — 32, 19 ἀνασχετὰ ̓ Δϑηναίοις) ἀνα- 
σχετὰ τοῖς ̓ ᾿ϑηναίοις S. — 82 ἀναβάντας ἤδη πληρουμένων 
τῶν τριήρων. Ἐπεὶ δ᾽ of μάντεις 5: “ἀναβάντας. Ἤδη δὲ πλη- 
ϑουμένων τῶν τριήρων. ἐπειδὴ of μάντεις v. — 38, 9 ἀπφοσδο- 
κήτους pro ἀπροσδοκήτως Muretus. — 13 ἄλλας ἐπιφερομένας 
Muretus et codex: ἄλλαις ἐπιφερομέναις v. — 82 βιάσεσϑαι 

pro βιάσασϑαι St. — 34,9 ὑπέμεινεν R: διέμενεν v. — ἃ ψευ- 
δῶς ἔδεισεν ὑπὸ pro ἀψευδῶς καὶ ἔδεισε μὴ τὸ Muretus. — 
85, 7 Aeustguváuevoc. R: λαμπρυνόμενος v. — 32 μόρος] φϑό- 
poc S. — 36, 4 εὐτυχίαις R: ἀτυχίαις v. — 20 ὧν R: ὅν v. — 
97, 22 post ἑνὸς aliquid excidisse suspicatur. S. — 88, 2 ἀλλ 
ἦσαν] ὀλίγοι δ᾽ ἡσαν ὃ S. — 7 ἐκτὸς pro ἐντὸς Muretus et co- 
dex. — 16 δὴ R: δὲ v. — τοὺς Καυνίους R: τοῦ Καυνίου v. 
— 18 δέχεσθαι Muretus: μάχεσϑαιν 

Vita Crassi 39, 21 Πλωτίου Wyttenbaehius Πλωτίνου 
v. — 31 μία πασῶν R: μία πασῶν δ᾽ v, μὴ μία, πασῶν δ᾽ S. 
— 40, 4 ὑπατείαν Emperius: πολιτείαν v. — 14 κρατίστοις 

Wyttenbaehius: ἀπκρατήτοις v. — 27 ἀργυρείων Muretus: ἀρ- 

γυρίων v. — 41, 19 ἐδάνεισε S: ἐδάνειξε v. — 96 ὑπερέβαλεν 
€ et codex: UntoffAlev v. — 42, 10 γοῦν S: δ᾽ ovv v. — 12 
φεῦ — 18 ἡγούμενος del So. — 15 Κίννας καὶ Μαριος κρα- 

τήσαντες Ἀ: Κίννα καὶ Μαρίου κρατήσαντος v. — 98 Πακια- 
κοῦ] Πακιαυκοῦ S. — 31 ἐπιλιπόντων R: ἀπολιπόντων v, én- 
λειπόντων Bekkerus. — 48, 8 παραπέμπουσι λαύραν C: παρα- 
πέμπουσιν αὐραν v. — 9 ἄγουσαν C: ἀνάγουσαν codices, ἀνά- 
γουσιν v. — 10 ἀλλήλων Br: ἄλλων v. — 15 καταλάμπεται 
ἡμέρας] καταλάμπεται δι᾿ ἡμέρας Emperius. — 44, ὃ δεδιδαγ- 
μέναι)} δεδιδαγμένα S. — 8 Φενεστέλλας libri. — 15 αλάκην 
C: ΜΜαλακὴν v. — 19 συνειλοχότα Sch: συνειληχότα v. — 28 



ADNOTATIO CRITICA, v 

στρατιὰν 8: στρατείαν vy. — 80 ἔργῳ] ἐ ἐγὼ Br. — 45,19 ὠσϑέν- 
τῶν S: ὠσϑεντων, ἐνίων v. — 46, : 5 ὁπηλίκος Sch: ὡς πηλίκος 

v. — 9 5 R: ἣν v. — 20 megueyívero C et codices duo: περι- 
ἐγένετο Y. — 47, 20 ἔφησεν R: φησὶν v. — 48, 12 ἀτυχὲς R: 
εὐτυχὲς v. — 12 ἢ --- συνέφευγε post ὀργιασμοῖς transponi 
mavult S. — 49, 1 ποιμένων R et codex: ποιμένες v. — 5 Φού- 
Qiov pro Φρούριον. St. — 9 Σαλίνας pro Ζαλήνας Amiotus. — 
18 αὐτὰς C: αὐτοὺς v. — 50, 8 Mópquov Bekkerus: Μώμιον 
V. — ὅ1, 10 ἐπιλειπούσης R: ὑπολειπούσης γ. — 12. πνεῦμά 
τι] cf. Pelop. 9. — 14 στρατιᾶς Br: στρατείας Υ. --- 81 Καννί- 
xig] l'avvixoc S cl. Frontin. 2, 4, T. — 52, 90 καὶ δὴ ἀρχαι- 
ρεσιάξοντες] καὶ δὴ καὶ ἀρχαιρεσιάξοντερῦ S. — 93 παραστρα- 
τοπεδεύσας Br: παφαστρατοπεδεύσασϑαι v. — 29 ἔχοι] ἕξει 
Sch. — 53,6 διαφυγόντες, ἐμπεσόντες C: διαπεσόντες Y. —- 
16 τοῦ “Πομπηΐου αὐτόϑεν ἐπὶ τὴν ὑπατείαν καλουμένου] αὖ- 
τόϑεν ἐπὶ τὴν ὑπατείαν καλουμένου τοῦ Πομπηΐου, ὃ S. — 
22 Ovérioc] ὧν Γάϊος S cl. Pomp. 93. — 54, 30 κομίζοντα τὸ 
περὶ τὸν Κατιλίναν ἐξηγουμένην 8: κομίζοντα περὶ τοῦ Κατι- 
λίνα καὶ ξητουμένην v. — ὅδ, 18 ἢ pro fj anonymus. — 30 ἀρ- 
ϑεὶς Emperius: αἱρεϑεὶς v. — 21 λαμσυρῶς pro λαμπρὸς Mure- 

tus. — 22 καλῶς del S. — 29 οἷς γε So: ὥστε v. — 80 αὐτὸν 
pro ἑαυτὸν Muretus. — 32 “οῦκαν pro zovxícv Muretus. — 
56, 20 συμφέρει μετιέναι R: μετιέναι συμφέρει v. — 57,11 
βῆμα Emperius: οἴκημα v. — 58, 1 τοῦτο] τοῦτον R. — 59, 20 
δεξόμενος Br: δεξάμενος v. — 30 γυμνασιῶν R: γυμνασίων v. 
— 61, 25 πορεύσεσϑαι pro πορεύεσθαι St. — 68, 27 δεῆσον 
So: δεησόντων v. — 65,9 ϑινῶν τινῶν ἐρήμων] δεινῶν ἐρή- 
ἰὼν Appianea, unde ϑινῶν ἐρήμων C. — 97 βύϑιον R: βυ- 
ϑόονΥ. ---- .66, 17 αὐτοὺς] αὐτοὶ Cobetus. — 68, 2 αὐτός, τῇ 
δὲ R- αὐτὸς δὲ τῇ codices , αὐτὸς τῇ Y. — ὃ τῶν ἀνασίλλων) 
ἀνασίλλῳ C. — 71, 20 ὑπολελειμμένους C: ἀπολελειμμένους v. 
— 72, 38 εἰ δεῖ] ἔδει Muretus. .— 73,11 πελάται Gelenius: 
ἑππόται v, πελτασταὶ Appianea. — 75, 8 Βαργοντήϊος Schweig- 
haeuserus: Βαργοντῖνος v. — 38 διὰ “λόγων — συγγενέσϑαι] 
διὰ λόγων — γενέσθαι S. — 19, 26 ὄνομα del Sch. — 80, 32 
πρόσϑεν C: πρόσωϑεν v. — 81, 5 χορείας S. πόρνας v, χο- 
θείαν Appianea. 

82,31 τόποις pro τοῖς Muretus. — 83, 6 ἄλλως δὲ] ἀλλ 
ὡς R. — 18 ἦν μέρος ἃ Muretus: ἢ μέρος ὃ v. — 22 εἶτ᾽ αχρή- 
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στως Emperius: εἶτα χρηστῶς Y. — 84; 13 ἀνεπίφϑονον C: 

ἐπίφϑονον v. — 85, 8 καίτοι 0 ys| καίτοι ys S. — 16 εἰ δέοι] 
εἰ δὲ δέοι Br. — 86, 10 ἀπεῖπε pro ἐπεῖπε vel ἔδεισε St. — 
12 Καίσαρος R: καὶ Καίσαρος y. — 15 προσεργασασϑαι] προσ- 

κατεργάσασϑαν R. — 16 ἀντέσχεν] ἀντέσχετο Haitingerus. — 
32 ἡττημένοις R et codex: ἡττωμένοις v. — 87. 18 αὐτῆς] αὖ- 

ὅϑι. S cl. 85, 23. 
Vita Sertorii 88, 5 ἀριϑμῷ Muretus : ἀριϑμῶν v. — 

συμπλέκεται C: ἐμπλέκεται v. — 26 καὶ add R. — 89, 10 

Ννούσσοις] Νουρσίᾳ X. — 90, 5 Καστλῶνι 8: Κάστλωνι v. — 
9 I'ugico.v ov] ᾿Ωρισίων So, ogiravàv 5. — Ru ̓στρατρῶτας 
πάντας] στρατιώτας S. --- 91,1 ὑφήκατο pro ὑφήπετο St. — 
12 ἐξεδέξαντο pro ἐξεδέξατο St. — 94 οὐ πολλῷ ἐλάττους τῶν 
μυρίων) οὐ πολλῷ τῶν μυρίων ἐλάττους Benselerus. — 92, ὃ 
προερχόμενος pro προσερχόμενος Muretus, — 4 ὑπολειπόμενον 
C: ἀπολειπόμενον v. — 36 πλουσίους C post Amiotum: πολ- 
λοὺς Y. — 93, 19 καταβαλεῖ R et codex: καταβάλῃ Y. — 24 
πλήϑει μὲν καὶ ἡλικίᾳ ἀκμάζοντα) πλήϑει καὶ ἡλικίᾳ μὲν ἀκ- 
μάξοντα S. --- 94, 2 ὑποβαλόμενος pro ὑποβαλλόμενος St. — 
933 Πιτυούσσῃ €: Πιτυούσῃ v. — 95,12 ἀπέχουσι Photius: ἀπέ- 
qovaoL v. — 96, 11 Τίγγιν X: Τιγέννην v. — 18 Τιγγῖται vel 
Τιγγιτανοὶ €: Τιγεννῆται v. — 97, 5 καὶ del C. — 20 δοκεῖ 
So: δοκῇ v. — 25 γινομένων πονηρῶν €: γινόμενον πονηρὸν 
v. — 98, 2 Σπανὸς C: Σπάνος v. — 12 ἀκούειν] ὑπακούειν 
Cobetus. — 99, 10 Φουφίδιον Ruhnkenius: zov Φέδιον v. — 
12 «Δεύκιον S: καὶ 4dovciov v. — 15 Ῥωμαίων. pro. Ῥωμαῖον 
St. — 18 Μάλλιον So: “Δόλλιον v. — 104, 18 εἴτε μὴ C et co- 
dex: εἴτε τὸ μὴ v. — 90 ἄλλως R: ἄλλως δ᾽ v. — 105, 28 
ὑπερβαλόντι R et codex: ὑπερβάλλοντε v, — 107, 10 et 12 Σού- 
xoovi] Σούκρωνα Muretus. — 11 Τουρίαν 8: Τουττίαν Y. — 
108,5 σκότους ἤδη ovrog] σκότους ἤδη S. — 7 ἀνέστρεψε Sch 
et codex: ἀνέστρεφε y. — 111, 11 ταπεινὸν Br et codex: τα- 
πεινὸν μὲν v. — 98 ἡσυχίαν ἔχων ἐπιεικῶς δι᾿ αἰτίας] ἡσύχιον 
ἔχων ἐπιεικῶς δίαιταν Emperius. — 112, 38 ἠνέσχετο ὁ] ἦνέ- 
ὄγετο S. — 116,19 ϑρασύτητι Emperius: βραδυτῆτι v. — 22 
οὔτε προσέχων Sch: οὐδὲ προσέχων y. — 23 καὶ del Emperius. 
— 116, 22 ὁ τοῦ Μαλλίου ἀντεραστῆὴς propter hiatum suspecta. 

Vita Eumenis 116, 31 Eoyéu C et deinceps: Ἐὐμενῆ 
v. — 117, 26 συνῴκισε C: συνῴώκιξζε v. — 118, 16 καὶ Sch et 
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codex: ἢ v. — 37 εἶχε pro ἔσχε St. — 119, 7 ξένῳ ὄντι] c ὄντι 
ξένῳ Benselerus, — πολυπραγμονεῖν) πολυπραγμονεῖν ἐν C. 
— 31] ἀναδεξόμενος C: ἀναδεξάμενος y. — 121, 6 τὰ C et co- 
dices: τὰ τε v. — 80 δόντας καὶ add R. — 192, 4 στρατιὰν Br: 
στρατείαν v. — 30 προῆγεν R: προσῆγεν v. — 123, 7 τούτου 
So: τοῦτο v. — 18 γῆς pro τῆς Muretus. — 23 δὴ Sch et co- 
dices: δὲ δι v. — 124, 31 ἐπεδράξαντο C et codices tres, alius 
ἀπεδράξαντο: ἐπελάβοντο v. — 125, 26 τὸ So: τῇ v. -— 127, 
20 καὶ add R. — 128,7 φυλάξασϑαι Br: φράξασϑαι v. — 28 
ὑμῶν C: ἡμῶν v. — 129, 13 ἅτε δὴ συνήϑεις γεγονότες καὶ 
ἀλλήλοις κεχρημένοι πολλαὲ S.—— 97 ἀποκατέστησε € et codi- 
ces: ἀπεκατέστησε v. — 30 ἐγκρατῶς S: ἐγκρατὴς y. — γέ. 
yove del S. — ,130, 3 φιλοφροσύνην R: φιλοφροσύνῃ v. — 10 
πάντων R: ἁπάντων y. — 15 μαραινομένων pro μαραινόμενον 
Muretus. — 95 δ᾽ ἀνηρτημένους Benselerus: δὴ ἀνηρτημένους 
v. — 30 σταλαγμὸν Emperius et codex: στεναγμὸν y. — 198, 
2 τεϑραμμένα] τεϑρυμμένα ἕξ S. — 134, 2 ἐγένοντο C et codex: 
ἐγίνοντο v. — 4 Περσίδι R et codices: Περσικῇ v. — 135, 14 

βοαχεῖαν Dacerius: τραχεῖαν v. — 136,83 περιβαλόμενος R: 
περιβαλλόμενος Υ. --- 5 γενομένου R: γινομένου Yo — 107, 81 
getdrov λαϑὺὼν] ógov διαλαϑὼν S. — 138, 19 ἂν ἔστησε R: 
ἀνέστησε Y. — ὑμῶν So et codex: ἡμῶν v. — 189, ὅ ἄχϑει] 
ἄχει So. — 91 ἢ add St. — 26 προσίετο R: προσήγετο v. — 
140, 8 ναὶ Sch. οἱ codices: xoi v. — 91 παρέδωκε Σιβυρτίῳ 
C pos: Br: παρέδωκεν Ἰβυρτίῳ v. 

141, 3 δυνάμεων sepsit Bekkerus, ve del S. — 16 τοίνυν 
R: τοῖς vov v. — 24 στρατηγίαν R: στρατείαν v. — 28 γενο- 

μένῳ pro γενόμενος Muretus. — 142, 3 ἐπ᾿ R: ἐν v. 
Vita Agesilai 142, 27 Μελησιππίδα C. Keilius: MzAh- 

σιππίδα. — 29 βιοτεύσειν Sch: βιοτεύειν v. — 143, 8 φύσει 
ἡγεμονικῷ propier hiatum suspecta. — 11 συντρεφομένων Mu- 

retus : συστρεφομένων y. — 144, 25 τὴν ἀρετὴν διὰ τὴν ἀρε- 

τὴν Br. — 145,4 φϑισιβρύτου R: φϑισίβροτον v. — 920 ὃ So: 
(e Y. — 92 τοιοῦτόν ἐστι R: τοιοῦτο ἐκ v. — 146,17 δεηϑεῖσι 
pro δεηϑεὶς St. — 923 παύσασϑαι Sch et codex: παύσεσθαι v. 
— 94 πάντα BR: ταῦτα v, ἑαυτὰ ἢ S. — 147, 25. ἔχοντα R et 
codex: εὐϑὺς d ἔχοντα v. — 98 ἀγαϑὸν διαπεπρᾶχϑαι Emperius: 
ἀγαϑὸν ὃ ἅμα πεπρᾶάχϑαι codices quidam, διαπεπρᾶχϑαι ἀγαϑὸν 

v. — 149, 2 ἄλλως δὲ] ἄλλως τε S. — 1 4υσόνδρου μᾶλλον ἢ 
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S et cobices duo: μᾶλλον «Δυσάνδρου 1, 7 y.— 82 δειν] νὴ Zt 
Codetus. — 151,14 ἐμισϑοῦντο. — 16 ζυπεύειν om apophtheg- 
mata. — 30 ἄψεσϑαι Br: ἄψασϑαι v. — 164, 18 δεινὸν R: δεῖν 
libri, δεῖ v. — 156, 15 φέρεται S: ἀναφέρεται v. — 24 ἐλεεῖν 
ἅμα καὶ φρονεῖν] ἐλεεῖν ἅμα καὶ φιλεῖν codices duo, φιλεῖν 
ὅμα καὶ φρονεῖν S. — 157, 81 ἤδη τῆς Ελλάδος ἐξῳκισμένον 
codices duo: τῆς Ἑλλάδος ἤδη ἐξῳκεσμένον v. — 158,5 στρα- 
τηγοὺς] στρατοὺς Emperius. — 7 μέντοι οὐδὲν ἀρεῖσσον] μέντοι, 
κρεῖσσον οὐδὲν S. — 159, 17 προάγειν So: προσάγειν v. — 26 
ἄνδρας — καὶ hoc loco perversa suo loco erunt itransposita 
post Κόνωνος 160, 25 S. — 160, 13 μόρας pro μοίρας Muretus. 
— 25 ovv add Muretus. — 163, 4 μητέρα γινωσκόντων S et 
codices duo: μητέρα ἐπιγινωσκόντων v. — 23 ἐν βιβλίῳ ἀπο- 
λελειμμένον] ἐν βιβλίῳ καταλελειμμένον Emperius. — 164, 21 
lacunam indicavit S. — 165, 11 συμπεριπατοῦντας apophth.: 
TUEQLTUOTOUVTOG Y. — 15 δεικηλίκτας apophth.: δικηλίκτας Y. 
— 166, 17 7 ποιούμενος So et codex: ποιουμένους v. — 168, 1 

᾿Αρχίαν Br et postea: ᾿Δρχίδαν v. — 15 βούλευμα Sch: fov- 
λημα v. — 17 Θηβαῖοι Amiotus: Aveo, v. — 169, 6 Mé- 
Àcova Br: I: ἕλωνα v. — 28 αὐτῷ κινδυνεύοντι codices duo: 
κινδυνεύοντι αὐτῷ v. — 170, 9 ox ἐψεσϑαι pro σκέψασθαι. St. 

— 178, 3. δίκαιον αὐτονομεῖσϑαι codices duo: δίκαιον. εἶναι 
αὐτονομεῖσϑαι y. — 24 αὐτονόμου del S. — 174, 6 παρὰ Sch: 
πρὸς v. — 176, 15 τούτῳ παντὶ S et codex: τούτῳ ἅπαντι Y. 

— 180, 14 ἐλάττονα Emperius et codices duo: ἐλάσσονα ἀλλὰ 
v. — 182, 26 στρατηγὸν ἐπιδοὺς €: στρατηγῷ ἐπιδοὺς v. — 

31 xei γὰρ Emperius: εἰ γὰρ v, xol γὰρ codices. — 184, 31 
πιράξει Sch: πράξῃ V. — 188. 18 ὑπονοοῦσι] ὧν ὑπονοοῦσι, R, 
τοῖς ὑπονοοῦσι καὶ προσδοκῶσι πρὸς ἄμυναν τρεπομένοις 5. 

Vita Pompeii 188, 29 ἐν add S. — 189,3 ἔφευγεν C et 
codex: ἔφυγεν v, — 191, 18 διδόναι Sch: δοῦναι V. — 34 πε- 
λάται 8: αἰγελάται v. — 192, 8 ἐκ δὲ τούτου oí] ἐπ τούτου 
δ᾽ οἵ vel ἐκ δὲ τούτου καὶ S. — 27 ἀπολείποντας C et codices 
duo: ἀπολιπόντας y. — 198, 7 ἑαυτῷ δοὺς τὸ So et codex: 
ἑαυτὸν δοὺς τὸ v. — 194, 6 μετεβάλοντο Sch et codices duo: 
μετεβάλλοντο v. -- 8 ἐφέντος R: ἀφέντος v. — 195, 2 ov κα- 
λῶς ἔφη ἔχειν] οὐκ ἔφη καλῶς ἔχειν γοῖ οὐ καλῶς ἔχειν ἔφη 
S. — 13 πανταχοῦ] πενταϑλου S, — 17 δὲ C: τε v. — 196, 
30 Ῥωμαῖον St: Ῥωμαίων v. — 197, 29 κελεύοντα εἰς κελεύ- 
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ovrog εἰς cl. 199, 26 S. — 198, ὃ Μμέμμιον X: Μόμμιον y. --- 
14 ἀποτεϑειμένων C: ἀποτιϑεμένων v. — 199, 14 ῥύμῃ Br. 
ῥώμῃ v. — 18 ἐγκαταστήσας R et codices duo: καταστήσας Y. 
— 27] στρατιὰν Br: στρατείαν y. — 200,9 οὕτως ἐπαύσαντο 

S et codices duo: ἐπαύσαντο οὕτω v. — 201,17 κωλύσων) κο- 
λούσων 80. --- 19 ἐκέλευσε Sch et codices ires: ἐκέλευε v. — 
29 ἐλεφάντων opera codex: ἄρματι ἐλεφάντων v. — 202, 18 
εὐνοίᾳ τῇ πρὸς ξαυτὸν ἐκείνῳ codex: τῇ πρὸς αὐτὸν εὐνοίᾳ 
ἐκείνῳ v. — 903, 11 ἐν ἀξίωματή cf. Galb. 3. — 17 κεκινη- 
κότα Emperius: νενικηκότα v. — 26 μεταβαλομένης C οἱ co- 
dex: μεταβαλλομένης v. — 204, 12 € ἔσχατον νόσημα τῶν] ἐσχά- 
τῶν νοσημάτων τῶν S. — 14 Πίῳ X: Annío v. — 206,2 ἔπ- 
πότῃ pro ἱππότης Muretus. — 308, 27 τῆς δημαρχίας R post 
Amiotum: τῆς βουλῆς codices, τοῦ δήμου ex aldina v. --- 209, 
13 ἐλάττονα τοῦ R: ἔλαττον αὐτοῦ v. — 95 δόντας S: διδόν- 
τας Y. — 210, 17 φανῆναι Amiotus: φάναι v. --- 911, 82 ἔπαρ- 

γύροις Sch: ὑπαργύροις v. — 212, 12 “ακινίῳ X: ᾿Δευκανίῳ 
Y. — 15 πρῶτον Emperius: πρότερον v, — 213, 1 ἀπιέναι R: 
ἀπεῖναι y — 19 et saepius deinceps ταμιδέων C: ταμείων v. 

— 30 μὲν R: τὲ v. — 214, 12 τυφωϑῆναι 50: τυφλωϑῆναι Υ͂. 
— 14 κενὸν πολὺ margo Ámioti: χλόνον κενὸν πολὺν libri ple- 
rique: κλόνον πολὺν v. — 316, 12 ἐκόμιξεν R: ἐκόλαξεν v. — 
29 τοὺς πολλοὺς St: πολλοὺς v. — 917,1 δὲ add Emperius. — 
9 ἀναλαβὼν ἀναλαμβάνων S. — 218, 14 Μάλλιος] MavtMog 
anonymus. — 219, 32 δάφναις ἀνεστεμμένας Br: δάφνας ἄνε- 
σταλμένας v. — 220,1 ὁμοῦ καὶ] ὁμοίως Sch, aliquid exci- 
disse suspicatur S. — 221, 2 Σπαρτακείοις 5: Σπαρταπίοις v. 
— 21 στρατιὰν pro στρατείαν St. — 2922, 3 ἐπιέναι pro ἐπεῖς- 
voL St. — 25 Ῥψιπράτεια Cobetus v. 1. 87: ᾿Ὑψιπρατία Y. — 
81 Σίνωρα C: Ἴνωραν. — 298, 19 δὲ post ἀναλαβὼν So: post 
αὐτὸς v. — 925 ἀπολυσάμενος R: ἀποδυσάμενος γΥ. --- 30 ἔδρυ- 
σάμενος ἑαυτοῦ R: ἱδρύσασϑαι ὃ ἑαυτοῦ v. — 32 ἀφῃρῆσϑαι R: 
ἀφήρησϑε v. — 294,1 Σωφηνὴν €: Σωφήνην et mox Σωφή- 
vqe v. — 91 ἔϑνη del S. — 95 στρατιὰν Br: στρατείαν Y. — 

226, 20 ̓ Αρβηλίτιδος Br: ᾿Δρβιηλίτιδος y. — 96 ψάλτου τινὸς 
οὐκ εὐτυχοῦς τάλλα, πρεσβυτοῦ δὲ ϑυγατὴρ] ψαλτου τινός, 
οὐκ εὐτυχοῦς τάλλα, ̓ πρεσβυτοῦ ϑυγατὴρ S. — 227, 13 βάλλει 
C et codex: βάλλῃ v. — 30 καὶ add C. — 998, 11 ἃ So: ἃς v. 
— 17 δυναστῶν Br: δυνατῶν v. — 999,1 φυλακὰς Muretus: 
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φύλακας y. — 280, 15 ἐποίει αὐτὸς ὃ Πομπήϊος] ἐποίει Πομ- 
πήϊος αὐτὸς S. — 231, 9 ῥᾷον anonymus ῥῴδιον v. — 12 περὶ 
Wyttenbachius: ἐπὶ v. — 27 ὕψος] εἰς ὕψος So. — 234, 10 
βουλεύματος] βουλήματος Wyttenbachius. — 12 ἁμῶς R: ἄλ- 
Àog v. — 15 ὑπιδομένου Sch: ὑπειδομένου v. — 235, 16 χρυ- 
σίου Zonaras: χρυσοῦ v. — 29 τρὶς Ἀ: τρεῖς y. — 236,2 
ὑπῆχϑαι R: ἐπῆχϑαι Y. — 6 τετταράποντα] πεντήκοντα X. — 
19 “εύκολλον anonymus: "Asóxoliog v. — 22 κολούουσα ano- 
nymus: χελεύουσα v, — 237,1 ἐν ἀγορᾷ ἔχων] ἔχων ἐν ἀγορᾷ 
Benselerus. — 238, 2 προαγαγὼν R et codices duo: προσαγα- 
yov v. — 15 et 17 Καιπίωνι Amiotus: Σ»ηπίωνιε v. — 30 xa- 
τάντης πρᾶξιν Wyttenbachius: κατ᾽ ἀντείσπραξιν v. — 289,8. 
ἐξέπεμπε: ἐξέπεμψε v. — 240, 82 λιποϑυμίας S: λειποϑυμίας 
v. — 941,1 ἀναλαμβάνοντος R et codex: ἀναλαβόντος v. — 

6 στρατιᾶς CO: στρατείας v. — 22 Σαρδόνα S: Σαρδῶνα Y. — 
242, 10 πολέμων C et codex: πολεμίων v. — 22 μετιέναι Mu- 
reius: μετεῖναι v. — 30 Καὶ BR: ᾧ καὶ v. — 81 μὲν ἂν Sch: 
μὲν δὴ v. — 943, 15 μὲν τὸν X: Μέλιτον v. — 22 ἀντὶ δὲ Κά. 
τῶνος S: ᾿Αντίαν δὲ καὶ v. — 245, 16 ἐπέσχεν) ἐπήρκεσεν vel 
ἀπέχρησεν C. — 20 more 80: τότε Y, — 346, 14 «Πομπήϊον 
μόνον ἐλέσϑαι ὕπατον) μόνον ἑλέσϑαι Πομπήϊον ὕπατον οἱ. 
Cat. min. 47 S. — 19 εἰσενηνεγμένῃ C et codex: εἰσενηνεγμέ- 
γῆν v. — 247, 1 φράσειν pro φράζειν St. — 91 ἐπεὶ] ἔπειτα 

C. --- 97 καὶ τριαχοσίους C: καὶ τοὺς τριακοσίους V. — 248, 
21 στρατείᾳ} στρατηγίᾳ Sch. — 249, 18 αἰτέων Sch: αἰτιῶν v. 
— 25 ῥᾷον R: ῥάδιον v. — 28 ἐξερλαύριξε Emperius: ἐξεῳλαύ- 
QuGE v. — 250, 16 μεταβαλόμενος C et codex: μεταβαλλόμενος 
y. — 17 ἀμηχάνων Sch: ἀμηχάνῳ v. — 19 ὠφελεῖτο Emperius. 
ὠφείλετο y. — 951, 11 δεξιούμενον R: δεξαμένων v. — 262, ὃ 
στρατιὰν et 80 στρατιᾶς C: στρατείαν et στρατείας v. — 6 ϑά- 
τέρον anonymus: ϑατέραν v. — 18 Ῥουβίκωνα S: Ῥουβικῶνα 
v. — 253, 17 εἰς add C. — 82 ἕπεσϑαι αὐτῷ] ἕπεσϑαι S cl. 
Caes. 33. — 254, 14 ὡς τοῦτο Haitinger: ὡς τὸ v, ὡς οὐ TO 
libri non nulli. — 18 Βρεντέσιον S: Βρεντήσιον v, mox Βρεν- 
τεσηνοὺς, — 255, 17 μὲν) μὲν ἐν Muretus. — 256, 8 “αβεὼνϊ] 
«αβιηνὸς X. — 951,1 καὶ 46] 8. — 16 δυσχερείαις C: δυσ- 
χωρίαις v. — 238, 30 τὸν — πολεμοῦντα Muretus * τῶν πολε- 

μούντων Y. — 259, 15 αὐτὸν ᾿Δηνόβαρβος 8: αὐτὸν ἀεὶ ὃ B«o- 

βαρος vel ὃ βάρβος codices, αὐτὸν ἀεὶ ὁ «Αἰνόβαρβος ex aldina 
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v. — 82 στρατιᾶς Br: στρατηγίας v. — 260, 28 ἀρϑεῖσα Hel- 
dius: ἀφϑεῖσα v. — 29 ἐπὶ] ἐπὶ τὸ R. — 81 πρὸς Xxovobouv 
Amiotus: πρὸ σκότους V. — 261, 13 εἰς τάξιν sepsit Bekkerus. 
— 99 εἰώϑασιν) εἰώϑεσαν S cl. Caes. 45. — 262, 91 ἕκαστος 

ἐσκόπει τὸ καϑ' αὑτὸν S: ἐσκοπεῖτο ἕκαστος καϑ' αὐτὸνγ. — 
32 δ᾽ ὁ ἔτι anonyinus: δέ τιν. — 268, 10 μαχούμενοι συνήεσαν 
C: μαχόμενοι συνῆσαν. v. — 81 ἀνασχεῖν €: ἐνσχεῖν v. — 264, 
27 ἐννοοῦντι] é ἐννοῶν ἔτι S. — 265,2 συνεισέπιπτον Sch: συν- 
ἐπισττον v. — 26 ῇ del Sch, ὃ R. — 266, 4 ἀπιέναι pro ἀπεῖ- 
ναι St. — 10 ἑωράκει Sch: ἑώρακεν. --- 12 περὶ R et codices 
ires: περὶ τῶν v. --- 11 ἐπιστήσας Emperius: ἐπιστὰς v. — 
267, 2 ἂν add R. — 5 ἐπεραιοῦτο C: ἐπέρα οὕτω v. — 95 περι- 
πλεύσαντα Bekkerus: παραπλεύσαντα v. — 268, 20 κακοπολι- 
τείαν " ἐρέσθαι] κακοπολιτείαν " ἀντερέσϑαι ὃ S sed etiam quae 
praecedunt corrupta sunt ac fortasse manca. — 269, 1 τῇ δὲ 
κρξίττονι ἀδηρίτως] τῇ πρείττονι δ᾽ ἀδηρίτως S. — 2 περιορ- 
uico] παρορμίσαι Br. — 21 ἀπολιπόντα Sch: ἀπολιπόντας v. 
— 972,10 ἤρχετο St: ἤρετο v. — 90 δέοντα Zonaras: δέοντος 
v. — 278, 16 καϑορώμενος R: καϑορώμενον v. — 22 ἄγους 
τοσούτου καταπεπλησμένην Emperius: οὕτω καταπεπληγμένην 
ex aldina v, αὔγουστος οὕτω παταπεπληγμένην codices. --- 26 
λειῳϑεὶς So et codex: ληφϑεὶς Υ. 

214, 11 υἱὸν αὑτοῦ ἀπέδειξε] υἱὸν ἀπέδειξε S. — 27 πο- 
λιτικὰ C: πολιτικὰ καὶ v. — 975, 11 ἠπόρησαν X: ἠπόρησεν 
Y. — Εὐρυπωντίδαι Valekenarius: Exgvríam δὲ v. — 12 πα- 
ρθασχεῖν X: παρέσχεν v. — 14 μέντοι R: μὲν v. — 15 ἴαμα Pro 
ἅμα anonymus. — 276,1 δοκεῖ C et codex: dox, v. — 7 ὁμό- 
κληρον So: ὁλόκληρον v. — 10 μεταβαλομένοις € et codex: 
μεταβαλλομένοις y. — 11 τὸν ᾿Δρμενίων C et codex: τῶν ᾽4ρ- 
μενίων v. — 12 φήσας R et codices duo: καὶ φήσας v. — 217: 
1 ὄντα R: τὸ v. — 7 ὑφ᾽ C: ἀφ᾽ v. — 8 ἂν add R. — 19 ἂν 
add C. — 278, 2 Θηβαίοις So: Θηβαίων v. — 10 προαπολέ- 
σϑαι So: προσαπολέσϑαι v. — 12 αὐτοὺς So: αὐτὸς v. 

Vita Alexandri 279, 5 τοῦ ΚαίσαροςἾ τὸν Καίσαρος S. 
— 16 πολιορκίαν Br: πολιορκία v. — 380, 16 συνούσης ἀφο- 
σιούμενον codices duo: συνούσῃ ἀφοσιούμενον v. — 281, 18 

o y S: ὡς v. — 30 ἄτην ἅμα] ἄμ᾽ ἄτην S. — 27 συγγεγεννη- 
μένον C: συγγεγεννημένον v. — 81 μάλισϑ᾽ ἃ 85: “μάλιστα, v. 
— 982, 15 ἐξαιρεῖ R: ἐξαίρει v. — 98 οὔτε — οὔτε C: οὐδὲ 
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— οὐδὲν. — 283, 10 πολέμους R: πολεμίους y. — 29 ov Br: 

οὖν Y. — 984, 1 τῷ γένει VAxegvev] τὸ γένος ᾿Ἵκαρνὰν Ben- 
selerus. — 6 Βουκεφάλαν C: Βουκέφαλον v. — 26 προπίπτου- 
σαν Schmiederus: προσπίπτουσαν v. — 285,1 ἐφεὶς C: ἀφεὶς 
v. — 97 βαϑυτέρων C: βαρυτέρων v. — 286, 23 Ὀνησίκριτος 
So: Ὀνησιξράτης v. — 287,9 Μαίδων X: Μεδάρων v. — 388, 
20 Πιξόδαρος 5 et mox: Πηξόδωρος v et mox Πηξοδώρῳ. -- 
389, 1 ἰόντα St: ὄντα v. — 71 Θεσσαλὸν 8: Θετταλὸν v. — 9 
δ᾽ ᾿Εριγύιον Schmiederus: δὲ Φρύγιον v. — 290, 13 αὐτοῖς 
᾿ϑηναίους So: αὐτοὺς ᾿ϑηναίοις v. — ἐϑέλων ἀνὴρ φανῆναι 
del So. — 36 τὰ del R. — 292, 1 χερσὶν Sch: χεροῖν v. — 12 
Ἰνδοὺς S: Ἰνδοῖς v. — 293, 91 τετρακισχιλίους et 93 πεντα- 

κισχιλίους R: πεντακισχιλίους — τετρακισχιλίους v. — 294, 21 
τὸ — . νενομισμένον Sch: τῶν — νενομισμένων Y. -- 296, 20 
καὶ τὸ δόρυ κατακλάσας Emperius et codex: τὸ δόρυ καὶ κατα- 
κλάσας τοῦτο Y. — 38 μέλας Blancardus: μέγας Y. — 296, 25 
ϑαλάσσῃ pro ϑαλάσσης St. — 297, 5 παύσεσθαι pro παύσα- 
σϑαι St. — 12 προσεχεῖς anonymus: προσηχεῖς v. — 98 εἰκόνα 
ἀνακειμένην εἰκόνα κειμένην ὃ S. — 26 ἐν παιδιᾷ ἀποδιδοὺς 
τιμὴν] ἐν παιδιᾷ τιμὴν ἀποδιδοὺς Benselerus. — 31 ἐν δεδεμέ- 
vqv] συνδεδεμένην Cobetus. — 298, 8 τὴν λύσιν γενέσθαι ἐξε- 
λόντι] γενέσϑαι τὴν λύσιν ἐξελόντιϊ S.— 9 συνείχετο τὸ 

Schmiederus: συνεῖχε τὸ v. — 21 ἀστάνδης pro ἀσγάνδης St. 
— 94 γενήσεσϑαι pro γενέσϑαι St. — 82 λουσαμένῳ ἐν] λου- 
σαμένῳ ? S. — - καταπαγέντι] καὶ παγέντι Sch. — 299, 2 βοη- 
$451] βοηϑεῖν C. — 30 ἐπιλιπεῖν C: ἐπιλείπειν v. — 300,1 
δαΐσας 5: δώσας y. — 93 Πινάρῳ Br: Πινδάρῳ v. — 927 vo- 
δούτῳ] τοσοῦτον S. — 301, 20 μὲν ὄλκια 8o: μενόλκια Y. — 
25 τραπέζας] τὰς τραπέξας Sch. — 96 ἀξίαν R: ἄξια Y. — 
302, 1 ξαυτοὺ ἐμπαϑὴς] ἑαυτοῦ συμπαϑὴς R. — 1 τὰ S: τὰ 

ἀπὸ v, utrumque om codex. — 12 δὲ R et codex: δὲ καὶ Y. — 
24 Βαρσίνης Br et codex: Βαρσήνης v. — 80 καὶ τὸ κάλλος 
del Schmiederus. — 303, 12 ἐκέλευσεν Sch et codex: ἐκέλευεν 
v. — 14 νεανίσκῳ del Br. — 23 βεβουλημένος 8: βεβουλευμέ- 
vog v. — 34 οὐδὲ C: οὔτε v. — 304, 7 ἔλυεν €: ἔλυσεν. — 
8 ἐντέϑεικεν Emperius: συντέϑεικεν v. — 19 ἢ δικάζων " 
συντάττων S. ἢ συντάττων ἢ δικάξων Y. — 305, 10 πολλάκις 
vel hic vel 12 del S. — 306, 10 ὑπεξέφευγε C: ὑπεξέφυγε͵ Y. 
— 807, 24 ἐφ᾽ C: ὑφ᾽ v. — 808, 16 οὔκουν C et codex: 00x- 
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ov» οὔκ v. — ἀσύμβολος anonymus : ἀσύμβουλος v. — 309, 
11 μέγεϑος ἐπὶ Emperius : μεγάλοι ἐπὶ v, — 12 ὑπέλιπον Br: 
ὑπελίποντο v. — 18 ἀλλὰ C et codices tres: ἀλλὰ καὶ Y. — 
28 ὑπεξέφερε R et codices duo: ἐπεξέφερε v. — 312, 4 δ᾽ οὖν 
Bekkerus: γοῦν v. — 10 κυκλίων C: ἐγκυκλίων v. — 313, 17 
εἰ] ἔδει ἢ S , excidisse id suspicabatur R. — 315,1 διῃρηκέναι 
R: διῃρημένους y. — 16 Ταυγαμήλοις X: Γαυσαμήλοις v. — 
23 μὲν ἐν pro μὲν St. — 28 Φόβῳ margo Amioti: Φοίβῳ v. 
— 8l T'ogóvatcv Br: Γορδυναίων v. — 317, 4 ὑποτροπὴν €: 
ἀποτροπὴν v. — 21 ὑπένδυμα €: ἐπένδυμα v. — 28 εἶχεν 
Sch: ἣν εἶχεν v. — 818, 15 τῇ πτήσει ὄρϑιον] τὴν πτῆσιν 0p- 
tov Benselerus. — 319, 9 διαφυγεῖν C et codex: διαφεύγειν 
v. — 320, 7 Βαβυλωνίαν C et codices duo: Βαβυλωνίων v. — 
9 ἐν ᾿Εκβατάνοις del S. — 14 ἐξαπτόμενος R: ἐξαπτομένης v. 
-- 17 ἐλαφρῷ] ἐλαφρῶς R. — 321, 13 ἐγγύϑεν Br: ἐκεῖϑεν v. 
— 16 ἐν δὲ τοῖς Ἀ: ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις v. — 19 lacunam indi- 

cavit Amiotus. — 23 χαμόϑεν] χαμᾶϑεν G. Dindorfius. — 322, 
2 κατηγορήσουσιν € et codex: κατηγοροῦσιν v. — 6 φασὶ C et 
codex: φησὲ v. — 94 λύκος Sch: z£vxog C, «Δύκιος v. — 324, 
14 ὀλίγων. ᾿Αρίστων R: ὀλίγων ἀρίστων v. — 31 ἔβαλλε C et 
codices tres: ἔβαλε v. — 325, ἃ ἔδωκε Sch: δέδωκεν v. — 8 
εἶχον C et codices duo: εἶχεν y. — 93 τὸν Βαγώου ἔδωκεν οἷ- 
xov, ἐν ᾧ λέγεται τῶν περὶ Σοῦσα χιλίων ταλάντων εὑρεϑῆναι 
ἱματισμὸν] τὸν Βαγώου τῶν περὶ Σοῦσα ἔδωκεν οἶκον, ἐν ῷ 
λέγεται χιλίων ταλάντων ἱματισμὸν εὑρεϑῆναι S. — 327,4 τὰ 
€ et codex: τὰ uiv v.— 17 ἔϑυσεν Sch et codices tres: ἔϑυεν 
Υ. -- - κἀκείνῳ ϑῦσαι ἐκέλευσεν] κἀκεῖνον ἐκέλευσεν vel κἀκεῖ- 
vov ἐκέλευσε ϑῦσαι S. — 20 χρήσεται C: χρήσηται v. — 3l 
ἐλευϑέρας) ἐλευϑέρων anonymus. ---- 328, 12 πάροδον R: παρό- 
δων miti. v. — 16 τότε δὲ ἐξήλαυνεν Sch: τότε δὴ ἐξήλαυνεν 
v. — 82 τὸ ποτὸν Sch et codex: ποτὸν v. — 329, 9 συνεισπε-: 
σεῖν Sch: συνεχκπεσεῖν Υ. -- ,930, 10 στρατείας pro στρατιᾶς 

St. — 18 ἄγοντες 8: αὐτῷ ἄγοντες v. — 881, 14. ἐπὶ) ἵππῳ 
S.-— 17 Πολύκλειτος €: Πολύκριτος y. — 21 Θεαγγελεὺς Rei- 
nesius : εἰσαγγελεὺς v. — 332, 5 λέγων λόγον So. — 9 ἐφῆκε 

€: ἔφη καὶ Y, servato eg Bekkerus ἀφιέναν pro ἀπιέναι. — 

17 ὡμοίου te B: ὡμοιοῦτο v. — 25 χόρῳ Wyttenbachius : χρόνῳ 

v. — 384, 14 τούτου 5: rovro v. — 17 καὶ πρὸς] πρὸς R. — 
24 χαλεπῶς del R. — 28 Κεβαλίνῳ anonymus: Βαλείνῳ v. — 
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335, 1 ἐποίησεν pro ἐποίησαν St. — ὑποψίαν Br: ὑπεροψίαν 
γ.- 2 ἕτερον) Mérgove anonymus. — 17 ἀναπενάσαντος 
anonymus: ἀναπετάσαντες y. — 336, 7 κατὰ Φιλώταν ἀγριώ- 
vega C et codices tres: κατὰ Φιλώτα ἀγριώτεραγ. — 10 eUpí- 
ὅκομὲν pro εὑρίσκοντες anonymus. — 19 Κλεομάντει] Κλεομέ- 
ve, Wyttenbachius. — 22 ἰδεῖν Heldius: εἶδεν v. — 338, 2 
“Αριστοφάνους “Ἡριστόνου Palmerius. — 339, 16 πολλὰ] τάλλα 
Emperius. — 22 τοῖς So: τοῖς δὲ v. — 340,25 πικρὸν καὶ βαρὺ 
ἐγγενέσϑαι) βαρὺ καὶ πικρὸν ἐγγενέσϑαι vel πικρὸν καὶ βαρὺ 
γενέσϑαι S. — 341, 16 ἐν τῷ συμποσίῳ del S. — 25 ὑπογενο- 
μένης €: ὑπογινομένης v. — 342, 3 προβαλόντι R: πφοβαλ- 
λοντιῦ. — 4 εἶπεν R: eiztetv y. — 26 ἐν — Ὀξυδράκαις del 
Sch. — 343, 16 αὐτοὶ So: αὐτοῦ v. — 344, 4 γεύσει ἐλαίου 

διαφέρειν) γεύσει διαφέρειν ἐλαίου S. — στιλπνότητα Ἀ et co- 
dex: στελβότητα v. — 12 στρατείας Br: στρατιᾶς v. — 22 Σὲ- 
σιμίϑρου C et codices ires et post: Σισιμήϑρου v. — 23 ἀπρόσ- 
βατον] ἀπρόσμαχον Sch, ἀπότομον C, quod pro ἄβατον seri- 
bendum suspicatur S. — 345, 5 ἤδη ἔχων] ὃ ἔχων ἤδη S. — 346, 
31 αὐτοὺς Sch: αὐτὸς v. — 347, 18 Κοῖνον Blancardus: κοινῇ 
v. — 30 προσμαχομένους Br et codex: προμαχομένους Y. — 
348, 2 ἔξήρει C: ἐξῇρε v. — 7 καὶ τοὺς] τοὺς C. — 14 ἀπὸ S: 
ὑπὸ v. — 349, 17 Πραισίων C et codex: Πραισιαίων Y. — 
350, 13 καὶ τὸ σῶμα R: τὸ σῶμα καὶ v. — 15 προέστησαν Br: 
προσέστησαν v. — 26 ἐν del R. — 851, 2 ἀνήχϑη Ἀ: ἀνῆλϑε 
v. — 9 ἀποκρινάμενον C et codex: ἀποκρινόμενον v, — 19 
βουλόμενος Br: βουλόμενον v. — 22 οὗτος anonymus: οὕτως 
v. — 97 ἀνθρώπων ἀνθρώπου S. — 31 ἀνθρώπῳ C et codex: 
ἄνθρωπον v. — ἔχον] ἔχοι Br. — 862, 5 ἀποκρινάμενον R et 
codex: ἀποκρινόμενον v. — 354, 11 ταῖς φιάλαις om Amiotus, 

ὁ φάλης T. Faber. — 98 στρατεία pro στρατιὰ St. — 99 τραῦμα 

R et Zonaras: στράτευμα v. — 82 ἐνεποίησε C: énoínos v. --- 

355, 8 πολέμων] πόλεων R. — 29 μοι add C et Zonaras. — 
356, 7 Βαβυλῶνι ὄψεσϑαι hiant, — 90 ταλαντιαῖον S: τάλαν- 
τον v. — 96 καλὸν] ἄλλον C. — 81 διαλύσας] διέλυσε anogy- 
mus, — 358, 10 κοέρανον] κάρανον C. — 24 ἅμα S: ἀλλὰ v. 
— 869, 4 Κοσσαίων C: Kovoceiov v. — 16 ἐξεργάσεσϑαι Br: 

ἐξεργάσασϑαι v. — 860, 9 o£ νεανέσποι οὗ ] TOV νεανίσκων of 

S. — σφαιρίξοντες] συσφαιρίζοντες R. — 16 χρόνον γεγονέναι 
ἐ ἐν] γεγονέναι χρόνον ἐν Benselerus. — 18 προαγαγεῖν Sch et 
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codex: προάγειν y. — 94 Ἰόλας S: Ἰόλαος v. — 861, 21 ἡ δει- 
σιδαιμονία , 5, δίκην ὕδατος ἀεὶ πρὸς τὸ ταπεινούμενον κα- 
ταρρέοντος , ἀνεπλήρου ἀβελτερίας κατάφοβον τὸν ᾿Αλέξανδρον 
γενόμενον C. ---- 362,3 φρενιτιᾶσαι R: φρενητιᾶσαι v. — 6 τὰ 

add C. — 363, 18 Νωνάκριδι οὔσης hiant. 
Vitae Caesaris initium mutilum esse intellexit Emperius 

et Emperio prior Niebuhrius. — 364, 20 προῆλϑεν So et codices 
tres: προσῆλϑεν y. — 365, ὃ Φαρμακοῦσσαν σ: Φαρμακοῦσαν 
y. — 9 τὸν τῶν R: τῶν v. — 14 ἡμέραις — δεούσαις] ἡμέ- 
ρας — δεούσας S. — 366, 6 ἠπρόατο Cobetus v. l. 391: ἠκροᾶτο 
y. — 11 ἀλλ᾽ del St, ἄλλοις Br. — 20 πολλαὶ τῶν ἀπὸ τῆς 
Ἑλλάδος R: πολλαὶ ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος τῶν. — 367,8 ἡγητέον 
ἡγητέον οὕτω St. — 922 Ποπίλιον X: Πόπλιον v. — 368, 7 
Βέτερι X: Βαίτωρι v. — 27 διέσπαστο R et codex: διεσπᾶτο 
v. — 869, 3 ἄδηλος R: ἄδηλον v. — 8 εἰ τετιϑάσσευται Ἐ: εἴτε 
τυϑασσεύεται Y. — 14 εἴη 0 propter hiatum suspecta. — 370, 
28 παρέξει C et codex: πράξει v. — 373,4 4 δὴ Br et codex: δὲ 
v. — 374, 6 γράμμασι C et codices tres: πράγμασι v. — ἀπο- 
δόντων C et codices quatuor: ἀποδιδόντων v. — 18 ὑπερβάλ- 
Aovrog Sch et codex: ,Umeofie 1óvroc v. — 20 λυπρὸν C: Àv- 
πρῶν Y. — παρερχομένου R: παρερχομένους y. — 315,8 γοῦν] 
δ᾽ οὖν 5. --- 17 στρατειῶν Sch: στρατηγιῶν y. — 876, 2 ἀπ᾽ 
R: om v. — 80 τῆς — εὐλαβείας] τῇ — εὐλαβείᾳ St. — 377,1 
ὑποδραττόμενος] ἐπιδραττόμενος C. — ὃ Καιπίωνι pro Σκη- 
πίωνι St. — 32 ἔφη ὃ Καῖσαρ] ἔφη Καῖσαρ vel εἶπεν ὁ Καῖσαρ 
S. — 378, 26 καϑωμίλησε Wyttenbachius et codex: καϑωμά- 
λισὲ v. — 379, 19 Σ᾽ κεύας Amiotus: Σκεύαξ v. — 39 ἑλόντες 
δι ἔχοντες v. — 380, 6 λήματα R et codex: λήμματα v. — 381, 
3l ὁμαλῶς] ὁμαλεῖς R. — 382,17 περιόντων ΒΡ: παρόντων Υ. 
— 91 ἐπινεμήσεσϑαι Br et codex: ἐπινομήσεσϑαι v. — 383,2 
πορεύσεσϑαι C: πορεύεσϑαι v.-— 13 μὴ Br: ὃ μὴ v. — 31 συμ- 
βαλεῖν C et codices duo: συμβάλλειν v. — 81 ἀπέλιπε C et co- 
dices tres: ἀπέλειπε y. — 385, 1 δοκεῖ pro δοχῇ St. — 12 Καῖ- 
σὰρ δ᾽ S: xol γὰρ v. — 17 διαφϑείροντες C et codices: δια- 
φϑείραντες v. — 886,9 Οὐσίπας X: οὖς Üxoc v. — 387, 10 

ἀσπαζομενους] ἀσπαξομένους Οὐβίους Emperius. — 388, 13 Ti- 
τύριον S: Τηγύριον y. — 36 ἀνοικοδομεῖν] ἀποικοδομεῖν S 
— 889, 11 πάγοι So: πάγοις y. — 14 ἀσάφεια πολλὴ Br: ἀσα- 
φείᾳ πολλῇ v. — 17 ᾿Δρβέρνοι C: "Mofévvoi v. — 29 δοκῶν 
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del R, — 390, 3 χρόνῳ πολλῷ qv] χρόνων πολλῶν qv? S. — 
16 ὅλοις R: ἄλλοις v. altius latere vitium suspicatur S. — 17 

φόνῳ H: φόβῳ v. — 19 "Aoffovoi C: ᾿Αρουβηνοὶ v. — 891, 
25 ἀφαλόμενος R: “ἀφαλλόμενος. pars codicum, ἀφελόμενος Υ. 
— 809, 5 ἀπὸ R: ἐπὶ v. — 11 ὥσπερ] ὥσπερ ναῦν Ἀ, — 393, 
14 Καίσαρι κελεύει S: Καίσαρι ἐκέλευε v. — 18 ὑπατεύοντι B: 
ὑπάτῳ ὄντε Y. — 20 προσεπόσμησεν So: προσεκόμισεν Y. — 
394, 24 βίᾳ Muretus: διὰ v. — 395, 11 καὶ ante Κικέρων del 
Sch. — 396, 8 καὶ del R. — 397, 17 ὡς] ὧν Bekkerus. — 398, 
15 ἐξέλειπον C: ἐξέλιπον v. — 899, 17 καὶ del Sch. — 400, 14 
τῷ σώματι € et codices: σώματι y. — 401; 7 πολέμων X: πο- 
λεμίων y. — 11 ϑυρεοῦ τίς ἐστι φειδὼ ἐν] ϑυρεοῦ φειδώ τις 
ἐστὶν dv? S. — 32 ᾿Δώου Dacerius: ᾿Δνέου v. — 402, 18 ad 
ἐλάϑοντο aliquid desiderabat R. — 403, 8 ἐκινδύνευσεν R: éuv- 
δύνευσε μὲν v. — 20 ἐπήρατο R: ἐπειρᾶτο v. — 404, 6 ἐπι- 
σπάσεσϑαι pro ἐπισπάσασϑαι St, — 18 τειχομαχοῦντες] τειχο- 

φυλακοῦντες pars codicum, τειχοδομοῦντες S. — 97 Πομπήϊον 
--- βουλόμενον €: Πυμπηϊῷ — βουλομένῳ v. — 89 παρώξυνον 
Ὁ et codices: παρώξυναν v. — 405, 35 ἐδόκει ---- Ῥωμαίων del 
So, aliis visa est oratio manca esse. — 406, 9 Κορφένιος] Koo- 
νιρίκιος X. — 407, 8 Καλβῖνον pro Καλβίνιον St. — 408, 2 
προκαλούμενον R et codices: προσκαλούμενον v. — 8 ἅμιλλαν 
Emperius: ἄμυναν v. — 7 δὲ So: γὰρ v. — 15 o£ Πομπηΐου 
ἱππεῖς] of ἱππεῖς vov Πομπηΐου ἵ S. — 99 ἀπεστρέφοντο Br et 
codex: ἐπεστρέφοντο v. — 409, ὅ ἢ --- τεϑαμβημένος del 5. 
- 14 οἵαις R: ταῖς y. — 16 γοάμμασιν del 8. — 19 ἔτε «vet- 
vopévovc Hasius: ἐπικτεινομένους v. — 2929 τὰ add C. — 410, 
13 εἶπεν ὅτι codices: ἔφη ὅτι v. — 411, 97 ἐμβᾶσα Br et co- 
dices: ἐχβᾶσα v. — 412,3 συμβασιλεύσουσαν C et codex: συμ- 
βασιλεύουσαν v. — 418, 97 ᾿ἀντώνιος καὶ Koogívioc] Koggf- 
νιος καὶ ᾿Αντώνιος X. — 414, 9 λαϑὼν Schmiederus: καὶ 
λαϑὼν v. — 80 τερπόμενοι καϑῆντο 8: τερπόμενοι ἐκάθηντο 

v. — 415, 4 ὅτε] c ὁ τι Bekkerus. — 17 προσέβαλλε pro προσέ- 
βαλε St. — ὑφ᾽ R: ἐφ᾽ v. — 99 αἴσϑησιν ἤδη σειομένην S: 
αἴσϑησιν, ἤδη σειόμενον v, — 416, 94 Κάτωνα] Κικέρωνα R et 

codex suspectae fidei. — 417, 19 συνειλοχότας Orellius: cvvzt- 
ληχότας v. — 925 λαβόντες h: λαβόντας v. — 418, 18 δημοσίᾳ 
R: δημόσια v. — 90 μὲν del S. — 32 ἀνέγκλητον] ἀνέγκλητον 
ἑαυτὸν R, — 419,11 κάλλιστον ἅμα codices: κάλλιστον ξαυτοῦ 
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ἅμα v. — 420,18 Ταρρακένῃ R: Ταρρακίνην v. — 16 Πωμεν- 
τῖνον S: Πωμέντιον So, Νωμεντῖνον v. -- Σητίαν pro Σήτιον 
anonymus. — 421,2 Μερκηδόνιου) ΜἹιερκηδῖνον ὃ S cl Num. 
18. — MH TOUTO anonymus: παρὰ libri plerique, περὶ v. num 
καὶ παρὰ τοῖς βασκαίνουσι καὶ βαρυνομένοις τὴν δύναμιν 
αἰτίας eiye? — 12 γοῦν 5: οὖν pars codieum, yog v. — 99 
αὐτῷ R et codices: αὐτοῦ v. — 425, 12 ἐπισπᾶσϑαι C et codi- 

ces: ἐπισπάσασϑαι v. — 80 ἐπὶ τῶν] ὑπὲρ τῶν Bekkerus. — 
423, 93 δὲ post “μητρὸς del 6. --- 95 ἐξ ἑαυτοῦ μὲν ὁρμῆσαι co- 
dices: μὲν ἐξ ἑχυτοῦ δρμῆσαι v. — 424,18 αὐτὸς pro αὐτοὺς 

anonymus. — 426, 21 ἐντύχῃ C et codices: ἐντύχοι v. — 96 
παρελθόντα S: προελϑόντα v. — 427, 92 προσκεκοσμημένων 
So: προκεκοσμημένων v. — 428, 3 Τιλλίῳ S: Τυλλίῳ C, Me- 
τιλλίῳ v et mox Μετίλλιος. — 11 βαϑεῖαν Br: βαρεῖαν Y. — 
31 ἀπὸ R: ὑπὸ N.O— ὑπὸ τῶν So et codex: ἀπὸ τῶν v. — 
499, 1 αὐτὴν] αὐτῆς R. — 8 ἐλϑόντος Βρούτου codex: Βρού- 
του ἐλϑόντος v. — 430, 4 ἐψηφίσατο C: ἐψηφίσαντο Y. τον 14 
πλῆϑος] πένϑος Emperius. — 431, 8 παντὶ ἀρχὴν καὶ δυνα- 
στείαν] παντὶ δυναστείαν καὶ ἀρχὴν 1 S. 





ΝΙΚΙΑΣ. 

I. Ἐπεὶ δοκοῦμεν οὐκ ἀτόπως τῷ Νικίᾳ τον Κρασσον 
παραβάλλειν καὶ τὰ Παρϑικὰ παϑήματα τοῖς Σικελι-- 
κοῖς, ὦρα παραιτεῖσθαι καὶ παρακαλεῖν ὑπὲρ ἐμοῦ τοὺς 
ἐντυγχάνοντας τοῖς συγγράμμασι τούτοις, ὅπως ἐπὶ ταῖς 
διηγήσεσιν αἷς Θουκυδίδης. αὐτὸς αὑτοῦ περὶ ταῦτα 5 
παϑητικώτατος, ἐναργέστατος, ποικιλώτατος γενόμενος, 
ἀμιμήτως ἐξενήνοχε, μηδὲν ἡμᾶς ὑπολάβωσι πεπονϑέναι 
Τιμαίῳ πάϑος ὅμοιον, ὃς ἐλπίσας τὸν μὲν Θουκυδίδην 
ὑπερβαλεῖσϑαι δεινότητι, τὸν δὲ Φίλιστον ἀποδείξειν 
παντάπασι φορτικὸν καὶ ἰδιώτην, διὰ μέσων ὠϑεῖται 10 
τῇ ἱστορίᾳ τῶν μάλιστα κατωρθωμένων ἐκείνοις ἀγώ-- 

νῶν καὶ ναυμαχιῶν καὶ δημηγοριῶν. οὐ μὰ Za 

παρὰ “ύδιον ἄρμα 
πεζὸς οἰχνξύων 

ὡς φησι Πίνδαρος. ἀλλ᾽ ὅλως τις ὀψιμαϑὴς καὶ μειρα--15 
κιώδης φαινόμενος ἐν τούτοις καὶ κατὰ τὸν Ζίφιλον 

παχὺς, ὠνϑυλευμένος στέατι Σικελικῷ., 
πολλαχοῦ δ᾽ ὑπορρέων εἰς τὸν Ξέναρχον, ὥσπερ ὅταν 
λέγῃ τοῖς ᾿4ϑηναίοις οἰωνὸν ἡγήσασϑαι γεγονέναι τὸν 
ἀπὸ τῆς νίκης ἔχοντα τοὔνομα στρατηγὸν ἀντειπόντα 20 
πρὸς τὴν στρατηγίαν, καὶ τῇ περικοπῇ τῶν Ἑρμῶν 
προσημαίνειν αὐτοῖς τὸ δαιμόνιον, ὡς ὑπὸ Ἑρμοκρά- 
τους τοῦ Ἕρμωνος πλεῖστα πείσονται παρὰ τὸν πόλε- 
μον" ἔτι δ᾽ εἰκὸς εἶναι τὸν Ἡρακλέα τοῖς μὲν Συρακου- 
δίοις βοηϑεῖν διὰ τὴν Κόρην. παρ᾽ ἧς ἔλαβε τὸν Κέρ-- 25 
βερον, ὀργίξεσϑαι δὲ τοῖς ᾿4ϑηναίοις. ὅτι τοὺς Alys- 

, 3 4 » 3 9 0 5 στξας. ἀπογόνους ὄντας Τρώων, ἔσωξον, αὐτὸς δ᾽ ὑπὸ 
PLUT. viT. IIT. 



2 ILAOTTAPXOT 

“αομέδοντος ἀδικηϑεὶς ἀνάστατον ἐποίησε τὴν πόλιν. 
AA τούτῳ μὲν ἴσως ἀπὸ τῆς αὐτῆς ἐμμελείας ταῦτά 
ve γράφειν ἐπῇει καὶ τὴν Φιλίστου διάλεκτον εὐθύνειν 
καὶ τοῖς περὶ Πλάτωνα καὶ ᾿ἀριστοτέλην λοιδορεῖσϑαι" 

5 ἐμοὶ δ᾽ ὅλως μὲν ἡ περὶ λέξιν ἅμιλλα καὶ ξηλοτυπία 
πρὸς ἑτέρους μικροπρεπὲς φαίνεται καὶ σοφιστικόν, ἂν 
δὲ πρὸς τὰ ἀμίμητα γίγνηται, καὶ τελέως ἀναίσϑητον. 
Ὡς γοῦν Θουκυδίδης ἐξήνεγκε πράξεις καὶ Φέλιστος, 
ἐπεὶ παρελθεῖν οὐκ ἔστι. μάλιστά γε δὴ τὸν τρόπον καὶ 

140 cv διάϑεσιν τοῦ ἀνδρὸς ὑπὸ πολλῶν καὶ μεγάλων πα- 
ϑῶν καλυπτομένην περιεχούσας. ἐπιδραμὼν βραχέως 

καὶ διὰ τῶν ἀναγκαίων. ἵνα μὴ παντάπασιν ἀμελὴς 
δοκῶ καὶ ἀργὸς εἶναι, τὰ διαφεύγοντα τοὺς πολλοῦς, 594 

ὑφ᾽ ἑτέρων δ᾽ εἰρημένα σποράδην ἢ πρὸς ἀναϑήμασιν 
16 ἢ ψηφίσμασιν εὑρημένα παλαιοῖς πεπείραμαι συναγα- 

γεῖν, ov τὴν ἄχρηστον ἀϑροίζων ἱστορέαν, ἀλλὰ τὴν 
πρὸς κατανόησιν ἤϑους καὶ τρόπου παραδιδούς. 

II. Ἔνεστιν οὖν περὶ Νικίου πρῶτον εἰπεῖν ὃ γέ- 
γραφεν ᾿Δριστοτέλης, ὅτι τρεῖς ἐγένοντο βέλτιστοι τῶν 

30 πολιτῶν καὶ πατρικὴν ἔχοντες δὕὔνοιαν καὶ φιλίαν πρὸς 
τὸν δῆμον. Νικίας 0 Νικηράτου καὶ Θουκυδίδης ὁ Με- 
λησίου καὶ Θηραμένης ὁ “άγνωνος, ἧττον δὲ οὗτος ἢ 
ἐκεῖνοι" καὶ γὰρ εἰς δυσγένειαν ὡς ξένος ἐκ Κέω λελοι-- 

δόρηται, καὶ διὰ τὸ μὴ μόνιμον, ἀλλ᾽ ἐπαμφοτερί- 
9ὅ ξον ἀεὶ τῇ προαιρέδει τῆς πολιτείας ἐπεκλήϑη Κόϑορ- 

νος. Ἐκείνων δὲ πρεσβύτερος μὲν ὁ Θουκυδίδης ἡν, καὶ 
πολλὰ καὶ Περικλεῖ δημαγωγοῦντι τῶν καλῶν καὶ ἀγα- 
oov προϊστάμενος ἀντεπολιτεύσατο, νεώτερος δὲ Νι- 

κίας γενόμενος ἣν μὲν ἔν τινι λόγῳ καὶ Περικλέους 
80 ξῶντος, ὥστε κἀκείνῳ συστρατηγῆσαι καὶ καϑ' αὑτὸν 

ἄρξαι πολλάκις, Περικλέους δ᾽ ἀποϑανόντος εὐθὺς εἰς 
τὸ πρωτεύειν προήχϑη, μάλιστα μὲν ὑπὸ τῶν πλουσίων 
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καὶ γνωρίμων, ἀντίταγμα ποιουμένων αὐτον πρὸς τὴν 
Κλέωνος βδελυρίαν καὶ τόλμαν, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὸν 
δῆμον εἶχεν εὔνουν καὶ συμφιλοτιμούμενον. Ἴσχυξ 
μὲν γὰρ ὁ Κλέων μέγα γερονταγωγῶν xavayut- 
σϑαρνεῖν διδούς, ὅμως δὲ καὶ τὴν πλεονεξίαν αὐ-- 5 
τοῦ καὶ τὴν ἰταμότητα καὶ ϑράσος ὁρῶντες αὐτοί, οἷς 
πρὸς χάριν ἔπραττεν. οἱ πολλοὶ τὸν Νικίαν ἐπήγοντο. 
Καὶ γὰρ οὐκ ἦν αὐστηρὸν οὐδ᾽ ἐπαχϑὲς ἄγαν αὐτοῦ τὸ 
σεμνόν, ἀλλ᾽ εὐλαβείᾳ τινὲ μεμιγμένον αὐτῷ τῷ δεδιέ- 
ναι δοκοῦντι τοὺς πολλοὺς δημαγωγοῦν. Τῇ φύσει γὰρ 10 

ὧν ἀϑαρσὴς καὶ δύσελπις ἐν μὲν τοῖς πολεμικοῖς ἀπέ- 

πρύυπτεν εὐτυχίᾳ τὴν δειλίαν᾽ κατώρϑου γὰρ ὁμαλῶς 
στρατηγῶν" τὸ δ᾽ ἐν τῇ πολιτείᾳ ψοφοδεὲς καὶ πρὸς 

τοὺς συκοφάντας εὐθορύβητον αὐτοῦ καὶ δημοτικὸν 
ἐδόκει καὶ δύναμιν οὐ μικρὰν ἀπ᾽ εὐνοίας τοῦ δήμου 18 
παρεῖχε τῷ δεδιέναι τοὺς ὑπερορῶντας, αὔξειν δὲ τοὺς 
δεδιότας. Τοῖς γὰρ πολλοῖς τιμὴ μεγίστη παρὰ τῶν 
μειξόνων τὸ μὴ καταφρονεῖσϑαι. 

HL Περικλῆς μὲν οὖν ἀπό τε ἀρετῆς ἀληϑινῆς καὶ 
λόγου δυνάμεως τὴν πόλιν ἄγων οὐδενὸς ἐδεῖτο σχη-- 20 
ματισμοῦ πρὸς τὸν ὄχλον οὐδὲ πιϑανότητος, Νικίας δὲ 
τούτοις μὲν λειπόμενος, οὐσίᾳ δὲ προέχων ἀπ᾽ αὐτῆς 
ἐδημαγώγει. Καὶ τῇ Κλέωνος εὐχερεία καὶ βωμολοχίᾳ 
πρὸς ἡδονὴν μεταχειριξομένῃ τοὺς ᾿4ϑηναίους διὰ τῶν 
ὁμοέων ἀντιπαρεξάγειν ἀπέϑανος ὦν, χορηγίαις ἀνελάμ-- 25 
βανς καὶ γυμνασιαρχίαις ἑτέραις vs τοιαύταις φιλοτι- 
μέαις τὸν δῆμον, ὑπερβαλλόμενος πολυτελείᾳ καὶ χάριτι 

τοὺς πρὸ ἑαυτοῦ καὶ καϑ᾽ ξαυτὸν ἅπαντας. Εϊστήκει δὲ 
καὶ τῶν ἀναθημάτων αὐτοῦ καϑ' ἡμᾶς τό τε Παλλά- 
διον ἐν ἀκροπόλει;τὴν χρύσωσιν ἀποβεβληκός,͵ καὶ ὁ τοῖς 80. 
χορηγικοῖς τρίποσιν ὑποκείμενος ἐν Διονύσου νεώς" 
ἐνίκησε γὰρ πολλάκις χορηγήσας, ἐλείφϑη δὲ οὐδέποτε. 

1 * 
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“έγεται δ᾽ ἔν τινι χορηγία παρελθεῖν οἰκέτης αὐτοῦ 
κεκοσμημένος εἰς σχῆμα “]ιονύσου. κάλλιστος ὀφϑῆναι 
καὶ μέγιστος, οὔπω γενειῶν᾽ ἡσϑέντων δὲ τῶν ᾿49η- 
ναίων τῇ ὄψει καὶ κροτούντων ἐπὶ πολὺν χρόνον ἀνα- 

ὅ στὰς ὁ Νικίας εἶπεν, ὡς οὐχ ὅσιον ἡγοῖτο δουλεύειν 
καταπεφημισμένον ϑεῷ σῶμα, καὶ τὸν νεανέσκον ἀπη-- 

λευϑέρωσε. Μνημονεύεται δ᾽ αὐτοῦ καὶ τὰ περὶ Ζ1ῆ- 
λον, ὡς λαμπρὰ καὶ ϑεοπρεπῆ φιλοτιμήματα. Τῶν γὰρ 
χορῶν, οὖς αἵ πόλεις ἔπεμπον ἀσομένους và $969,025 

10 προσπλεόντων μὲν ὡς ἔτυχεν, εὐϑὺς δ᾽ ὄχλου πρὸς 
τὴν ναῦν ἀπαντῶντος ὕδειν κελευομένων κατ᾽ οὐδένα 
κόσμον, ἀλλ᾽ ὑπὸ σπουδῆς ἀσυντάκτως ἀποβαινόντων 
ἅμα καὶ στεφανουμένων καὶ μεταμφιεννυμένων, ἐκεῖ-- 
vog, ὅτε τὴν θεωρίαν γεν; αὐτὸς μὲν εἰς Ῥήνειαν ἀπ- 

ιὅ ἔβη τὸν χορὸν ἔχων καὶ τὰ ἱερεῖα καὶ τὴν ἄλλην παρα- 

σκευήν, ξεῦγμα δὲ πεποιημένον ᾿ϑήνησι πρὸς τὰ μέτρα 
καὶ κεκοσμημένον ἐκπρεπῶς χρυσώσεσι καὶ βαφαὶς καὶ 
στεφάνοις καὶ αὐλαίαις κομίξων, διὰ νυκτὸς ἐγεφύρωσε 
τὸν μεταξὺ Ῥηνείας καὶ Ζήλου πόρον οὐκ ὄντα μέγαν" 

20 eL" ἅμα ἡμέρα τήν TE πομπὴν τῷ ϑεῷ καὶ τὸν Xogov 
ἀγὼν κεκοσμημένον πολυτελῶς καὶ ἄδοντα διὰ τῆς ye- 

φύρας ἀπεβίβαξε. Μετὰ δὲ τὴν ϑυσίαν καὶ τὸν ἀγῶνα 
καὶ τὰς ἑστιάσεις τόν τε φοίνικα τὸν χαλκοῦν ἔστησεν 
ἀνάϑημα τῷ ϑεῷ, καὶ χωρίον pvoíov δραχμῶν πριάμε-- 

25 vog καϑιέρωσεν, οὗ τὰς πφοσόδους ἔδει Ζ]ηλίους κατα- 

ϑύοντας ἑστιᾶσϑαι, πολλὰ καὶ ἀγαϑὰ Νικίᾳ παρὰ τῶν 
ϑεῶν αἰτουμένους" καὶ γὰρ τοῦτο τῇ στήλῃ ἐνέγραψεν, 
ἣν ὥσπερ φύλακα τῆς δωρεᾶς ἐν Ζήλῳ κατέλιπεν. Ὁ δὲ 
φοῖνιξ ἐκεῖνος ὑπὸ τῶν πνευμάτων ἀποκλασϑεὶς ἐνέ- 

80 πεσε τῷ Ναξίων ἀνδριάντι τῷ μεγάλῳ καὶ ἀνέτρεψε. 
IV. Τούτοις δ᾽ ὅτι μὲν πολὺ τὸ πρὸς δόξαν καὶ 

φιλοτιμέαν πανηγυρικὴν καὶ ἀγοραῖον ἔνεστιν, οὐκ ἄδη- 
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λον, ἀλλὰ τῷ λοιπῷ τρόπῳ τοῦ ἀνδρὸς καὶ ἤϑει πιστεύ-- 
δειὲν ἄν vig εὐσεβείας ἐπακολούϑημα τὴν τοιαύτην χά- 
Quv καὶ δημαγωγίαν γενέσϑαι᾽ σφόδρα γὰρ ἦν τῶν ἐκ-- 
πεπληγμένων τὰ δαιμόνια καὶ ϑειασμῷ προσκείμενος, 
ὥς φησι Θουκυδίδης. Ἔν δέ τινι τῶν Πασιφῶντος δια-- 5 

λόγων γέγραπται, ὅτι καϑ᾽ ἡμέραν ἔϑυε τοῖς ϑεοῖς͵ καὶ 
μάντιν ἔχων ἐπὶ τῆς οἰκίας προσεποιεῖτο μὲν ἀξὶ σκέ- 
πτεσϑαι περὶ τῶν δημοσίων, τὰ δὲ πλεῖστα περὶ τῶν 
ἐδίων καὶ μάλιστα περὶ τῶν ἀργυρείων μετάλλων" ἐκέ- 
κτητο γὰρ ἐν τῇ Δαυρεωτικῇ πολλά, μεγάλα μὲν εἰς 10 

πρόσοδον. οὐκ ἀκινδύνους δὲ τὰς ἐργασίας ἔχοντα" καὶ 
πλῆϑος ἀνδραπόδων ἔτρεφεν αὐτόϑι, καὶ τῆς οὐσίας ἐν 
ἀργυρίῳ τὸ πλεῖστον εἶχεν. Ὅϑεν οὐκ ὀλίγοι περὶ αὐ- 
τὸν ἤσαν αἰτοῦντες καὶ λαμβάνοντες. Ἐδίδου γὰρ οὐχ 

ἧττον τοῖς κακῶς ποιεῖν δυναμένοις ἢ τοῖς εὖ πάσχειν 15 
ἀξίοις. καὶ ὅλως πρόσοδος ἣν αὐτοῦ τοῖς τε πονηροῖς ἢ 

δειλία καὶ τοῖς χρηστοῖς ἡ φιλανθρωπία. Δαβεῖν δὲ 
περὶ τούτων μαρτυρίαν καὶ παρὰ τῶν κωμικῶν ἔστι. 

Τηλεκλείδης μὲν γὰρ εἴς τινα τῶν συκοφαντῶν ταυτὶ 

πεποίηκε" 40 

Χαρικλέης μὲν οὖν ἔδωκε μνᾶν, ἵν᾽ αὐτὸν μὴ λέγῃ, 
ὡς ἔφυ τῇ μητρὶ παίδων πρῶτος ἐκ βαλλαντίου. 
τέσσαρας δὲ μνᾶς ἔδωκε Νικίας Νικηράτου" 
ὧν δ᾽ ἕκατι τοῦτ᾽ ἔδωκε, καίπερ εὖ εἰδὼς ἐγώ 

οὐκ ἐρῶ, φέλος γὰρ ᾿ ἀνήρ, σωφρονεῖν δέ μοι δοκεῖ. 95 
'O δ᾽ ὑπ᾽ Εὐπόλιδος κωμῳδούμενος ἐν τῷ Μαρικᾷ 
παράγων τινὰ τῶν ἀπραγμόνων καὶ πενήτων λέγει" 

4A. Πόσου χρόνου γὰρ συγγεγένησαι Νικίᾳ; 
B. οὐδ᾽ εἶδον. εἰ μὴ ἴναγχος ἑστῶτ᾽ ἐν ἀγορᾷ. 
A. ἀνὴρ ὁμολογεῖ Νικίαν ἑορακέναι. 80 
καίτοι τί παϑὼν ἂν εἶδεν, εἰ μὴ προὐδίδου; 
Γ. ἠκούσατ᾽, ὦ ξυνήλικες, 



5 

6 ILAOTTAPXOT 

ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ Νικίαν εἰλημμένον. 

B. ὑμεῖς γάρ, ὦ φρενοβλαβεῖς , 

λάβοιτ᾽ ἂν ἄνδρ᾽ ἄριστον ἐν κακῷ τινι; 
Ὁ δ᾽ ᾿Δριστοφάνους Κλέων ἀπειλῶν λέγει 

“αρυγγιῶ τοὺς ῥήτορας καὶ Νικίαν vago£o. 
Ὑποδηλοῖ δὲ καὶ Φρύνιχος τὸ ἀϑαρσὲς αὐτοῦ καὶ κατα- 
πεπληγμένον ἐν τούτοις 

Ἦν γὰρ πολίτης ἀγαϑύός, ὡς εὖ οἶδ᾽ ἐγώ, 

κοὐχ ὑποταγεὶς ἐβάδιζεν, ὥσπερ Νικίας. 

10 V. Οὕτω δὴ διακείμενος εὐλαβῶς πρὸς τοὺς συκο- 
3» - ^ » 

φάντας οὔτε συνεδείπνει τινὶ τῶν πολιτῶν οὔτε κοινο-- 
3 δ 36? 

λογίαις οὔτε συνδιημερεύσεσιν ἐνέβαλλεν ἑαυτόν οὐδ 
0À 3 9A t P" ’ ὃ " 744^ » 

ὅλως ἐσχόλαξε ταῖς τοιαύταις διατριβαῖς, ἀλλ᾽ ἄρχων 
μὲν ἐν τῷ στρατηγίῳ διετέλει μέχρι νυκτὸς. ἐκ δὲ βου- 

15 λῆς ὕστατος ἀπήει πρῶτος ἀφικνούμενος. Εἰ δὲ μηδὲν 
ἐν κοινῷ πράττειν ἔχοι, δυσπρόσοδος ἣν καὶ δυσέντευ- 
xvog οἰκουρῶν καὶ κατακεκλεισμένος. Οἵ δὲ φίλοι τοῖς 
ἐπὶ ταῖς ϑύραις φοιτῶσιν ἐνετύγχανον καὶ παρῃτοῦντο 
συγγνώμην ἔχειν, ὡς καὶ τότε Νικίου πρὸς δημοσίας 

20 χρδίας τινὰς καὶ ἀσχολίας ὄντος. Καὶ ὁ μάλιστα ταῦτα 

συντραγῳδῶν καὶ συμπεριτιϑεὶς ὄγκον αὐτῷ καὶ δόξαν 

Ἱέρων qv, ἀνὴρ τεϑραμμένος ἐπὶ τῆς οἰκίας τοῦ Νικίου 

περί τὲ γράμματα καὶ μουσικὴν ἐξησκημένος ὑπ᾽ αὐτοῦ, 

προσποιούμενος δ᾽ υἱὸς εἶναι Διονυσίου τοῦ Χαλκοῦ 
-ἷἦΞ D , “ 

25 προσαγορευϑέντος, οὐ καὶ ποιήματα σώξεται, καὶ τῆς 
εἰς Ἰταλίαν ἀποικίας ἡγεμὼν γενόμενος ἔκτισε Θου- 

ρέους. Οὗτος οὖν ὁ Ἱέρων τά τε πρὸς τοὺς μᾶντεις 
ἀπόρρητα διεπράττετο τῷ Νικίᾳ, καὶ λόγους ἐξέφερεν 
εἰς τὸν δῆμον. ὡς ἐπίπονόν τινα καὶ ταλαίπωρον διὰ 

30 τὴν 1 πόλιν ξῶντος αὐτοῦ βίον" ᾧ γ᾽ ἔφη καὶ περὶ λου- 
τρὸν ὄντι καὶ περὶ δεῖπνον ἀεί τι προσπίπτειν δημό- 

σιον" .υἀμελῶν δὲ τῶν ἰδίων ὑπὸ τοῦ τὰ κοινὰ φροντί- 

526 
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few μόλις ἄρχεται καϑεύδειν περὶ πρῶτον ὕπνον. Ὅϑεν 
αὐτῷ καὶ τὸ σῶμα διάκειται κακῶς, καὶ τοῖς φίλοις oU 
προσηνὴς οὐδὲ ἡδύς ἐστιν, ἀλλὰ καὶ τούτους προσαπο-- 
βέβληκε τοῖς χρήμασι πολιτευόμενος. Ot δ᾽ ἄλλοι καὶ 
φίλους κτώμενοι καὶ πλουτίξοντες αὑτοὺς ἀπὸ τοῦ βή-- 5 

ματος εὐπαϑοῦσι καὶ προσπαίξουσι τῇ πολιτείᾳ.“ Τῷ 
δ᾽ ὄντι τοιοῦτος ἦν ὁ Νικίου βίος, ὥστ᾽ αὐτὸν εἰπεῖν 
τὰ τοῦ ᾿Ζγαμέμνονος εἰς αὑτόν 

προστάτην δὲ τοῦ βέου 
τὸν ὄγκον ἔχομεν, τῷ δ᾽ ὄχλῳ δουλεύομεν. 

VI. Ὁρῶν δὲ τῶν ἐν λόγῳ δυνατῶν ἢ τῷ φρονεῖν 
διαφερόντων ἀποχρώμενον εἰς ἔνια ταῖς ἐμπειρίαις τὸν 
δῆμον, ὑφορώμενον δ᾽ ἀεὶ καὶ φυλαττόμενον τὴν δει- 
νότητα καὶ κολούοντα τὸ φρόνημα καὶ τὴν δόξαν. ὡς 
δῆλον ἦν τῇ Περικλέους καταδίκῃ καὶ τῷ “Ιάμωνος 1Ά 
ἐξοστρακισμῷ καὶ τῇ πρὸς ᾿Δἀντιφῶντα τὸν ἹῬαμνούσιον 
ἀπιστίᾳ τῶν πολλῶν, καὶ μάλιστα δὴ τοῖς περὶ Πάχητα 
τὸν ἑλόντα “έσβον,. ὃς εὐϑύνας διδοὺς τῆς στρατηγίας 
ἐν αὐτῷ τῷ δικαστηρίῳ σπασάμενος ξίφος ἀνεῖλεν énv- 
τόν, τὰς μὲν ἐργώδεις πάνυ καὶ μακρὰς ἐπειρᾶτο δια-- 20 
κρούεσϑαι στρατηγίας. ὅπου δ᾽ αὐτὸς στρατεύοιτο τῆς 
ἀσφαλείας ἐχόμενος καὶ τὰ πλεῖστα κατορϑῶν, ὡς εἰκός, 
εἰς οὐδεμίαν αὑτοῦ σοφίαν ῇ δύναμιν "ü ἀρετὴν ἀνέφερε 
τὰς πράξεις, ἀλλὰ παφδχώρει τῇ τύχῃ καὶ κατέφευγεν 

εἰς τὸ ϑεῖον τῷ φϑόνῳ τῆς δόξης ὑφιέμενος. Ἐπεμαρ-- 95 
τύρει δὲ καὶ và πράγματα᾽ πολλῶν γὰρ τότε προσκρου-- 
σμάτων τῇ πόλει καὶ μεγάλων γενομένων οὐδενὸς ἁπλῶς 
ἐκεῖνος μετέσχεν, ἀλλὰ περὶ Θράκην μὲν ἡττήϑησαν ὑπὸ 
Χαλκιδέων Καλλιάδου τε καὶ Ξενοφῶντος στρατηγούν-- 

τῶν, τὸ δ᾽ Αἰτωλικὸν πταῖσμα συνἔβῃ Ζημοσϑένους 30 

ἄρχοντος, ἐν δὲ ΖΙηλίῳ χιλίους αὑτῶν ἀπέβαλον Ixzo- 
κράτους ἡγουμένου, τοῦ δὲ λοιμοῦ τὴν πλείστην αἰτίαν 
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ἔλαβε Περικλῆς διὰ τὸν πόλεμον εἰς τὸ ἄστυ κατακλεί-- 
δας τὸν ἀπὸ τῆς χώρας ὕχλον, ἐκ τῆς μεταβολῆς τῶν 
τέπων καὶ διαίτης ἀήϑους γενομένου. Νικίας δὲ τού- 
τῶν ἁπάντων ἀναίτιος ἔμεινε" καὶ στρατηγῶν εἷλε μὲν 

5 Κύϑηρα, νῆσον εὖ κατὰ τῆς Acxcvixije πεφυκυῖαν καὶ 
“Μακεδαιμονίους ἔχουσαν οἰκήτορας, ἔλαβε δὲ καὶ πολλὰ 897 
τῶν ἐπὶ Θράκης ἀφεστώτων καὶ προσηγάγετο, κατα- 
κλείσας δὲ Μεγαρεῖς εἰς τὴν πόλιν εὐϑὺς μὲν ἔσχε Μί- 
νῷαν τὴν νῆσον, ὀλίγῳ δ᾽ ὕστερον ἐκ ταύτης ὁρμώμε- 

10 voc Νισαίας ἐκράτησεν, εἰς δὲ τὴν Κορινϑίαν ἀποβὰς 
ἐνίκησε μάχῃ καὶ διέφϑειρε Κορινϑίων πολλοὺς καὶ 
“υκόφρονα τὸν στρατηγόν. "Ev9« δ᾽ αὐτῷ συνέβη τῶν 
οἰκείων δύο νεκροὺς ἀπολιπεῖν διαλαϑόντας περὶ τὴν 

ἀναίρεσιν. fig ovv τοῦτ᾽ ἔγνω, τάχιστα τὸν στόλον 
1ὅ ἐπιστήσας ἔπεμψε κήρυκα πρὸς τοὺς πολεμίους περὶ 

ἀναιρέσεως. Καίτοι κατὰ νόμον τινὰ καὶ συνήϑειαν 
ἐδόκουν οἵ νεκρῶν ὑποσπόνδων λαβόντες ἀναίρεσιν 
ἀπολέγεσϑαι τὴν νίκην; καὶ τρόπαιον ἱστάναι τοὺς 
τούτου τυχόντας οὐκ ἔνϑεσμον Qv νικᾶν γὰρ τοὺς 

80 κρατοῦντας. μὴ κρατεῖν δὲ τοὺς αἰτοῦντας. ὡς λαβεῖν 

wi δυναμένους. ᾿4λλ᾽ ὅμως ἐκεῖνος ὑπέμεινε μᾶλλον 
προέσϑαι τὸ νίκημα καὶ τὴν δόξαν ἢ καταλιπεῖν ἀτά- 
φους δύο τῶν πολιτῶν. Πορϑήσας δὲ τὴν παραλίαν 

τῆς “ακωνικῆς καὶ τοὺς ἀντιστάντας “ακεδαιμονίων 

36 τρεψάμενος εἷλε Θυρέαν Αἰγινητῶν ἐχόντων, καὶ τοὺς 
αἱρεϑέντας ἀπήγαγε ξῶντας εἰς AO91vag. 

VII. Ἐπεὶ δὲ “Τημοσϑένους Πύλον τειχέσαντος éxe- 
στράτευσαν ἅμα πεξῷ καὶ ναυσὶ Πελοποννήσιοι, καὶ 

μάχης γενομένης ἀπελήφϑησαν ἐν τῇ Σφακτηρίᾳ νήσῳ 
80 Σπαρτιατῶν ἄνδρες à ἀμφὶ τοὺς τετρακοσίους, μέγα μέν, 

ὥσπερ ἦν, ἡγούμενοι τὸ λαβεῖν αὐτοὺς ̓ Αϑηναῖοι, χα- 

λεπῆς δὲ καὶ δυσέργου τῆς πολιορκίας οὔσης ἐν χωρίοις 
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ἀνύδροις, καὶ ϑέρους μὲν μακρὰν καὶ πολυτελῆ τὴν πε- 
φιαγωγὴν τῶν ἐπιτηδείων ἐχούσης, σφαλερὰν δὲ χειμῶ-- 
vog καὶ παντελῶς ἄπορον, ἤχϑοντο καὶ μετεμέλοντο 
πρεσβείαν “ακεδαιμονίων ἀπωσάμενοι περὶ σπονδῶν 
καὶ εἰρήνης ἀφικομένην πρὸς αὐτούς. ᾿ἀπεώσαντο δὲ 5 
Κλέωνος ἐναντιωϑέντος οὐχ ἥκιστα διὰ Νικιαν" ἐχϑρὸς 

γὰρ ὧν αὐτοῦ καὶ προϑύμως ὁρῶν συμπράττοντα τοῖς 
“ακεδαιμονίοις ἔπεισε τὸν δῆμον ἀποψηφίσασϑαι τὰς 
σπονδάς. Ὡς οὖν Xj τε πολιορκία μῆκος ἐλάμβανε καὶ 
δεινὰς ἀπορίας ἐπυνθάνοντο περιξστάναι τὸ στρατόπε-- 10 

δον, δ ὀργῆς εἶχον τὸν Κλέωνα. Τοῦ δ᾽ εἰς τὸν Νικίαν 
ἐκτρέποντος τὴν αἰτίαν καὶ κατηγοροῦντος, ὅτι δειλίᾳ 
καὶ μαλακίᾳ προΐεται τοὺς ἄνδρας, ὡς αὐτοῦ ye στρατη-- 
γοῦντος οὐκ ἂν περιγενομένους χρόνον τοσοῦτον, τοῖς 
᾿4ϑηναίοις εἰπεῖν παρέστη" ,, Τί δ᾽ οὐχὶ καὶ νῦν αὐτὸς 15 
σὺ πλεῖς ἐπὶ τοὺς ἄνδρας,“ 0 τε Νικίας ἀναστὰς ἐξί- 
στατο τῆς ἐπὶ Πύλον στρατηγίας αὐτῷ καὶ λαμβάνειν 
ὁπόσην βούλεται δύναμιν ἐκέλευσε καὶ μὴ ϑρασύνεσϑαι 
λόγοις ἀκινδύνοις, ἀλλ΄ ἔργον τι τῇ πόλει παρασχεῖν 
ἄξιον σπουδῆς. Ὁ δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἀνεδύετο τῷ μὴ 90 
προσδοκῆσαι τοῦτο ϑορυβούμενος" ἐγκελευομένων δὲ 
ταὐτὰ τῶν ᾿4ϑηναίων καὶ τοῦ Νικίου καταβοῶντος 
ἐξαρϑεὶς καὶ ἀναφλεχϑεὶς τὸ φιλότιμον ὑπεδέξατό τε 
τὴν στρατηγίαν καὶ προσδιωρίσατο πλεύσας ἐντὸς ἡμε-- 
ρῶν εἴκοσιν ἢ κατακτενεῖν ἐκεῖ τοὺς ἄνδρας ἢ ξῶντας 25 

ἄξειν ᾿4ϑήναξε. Τοῖς δ᾽ ̓ '4ϑηναίοις ἐπῆλϑε γελάσαι μέγα 
μᾶλλον ἢ πιστεῦσαι" καὶ γὰρ ἄλλως εἰώϑεσαν αὐτοῦ τὴν 
κουφότητα καὶ μανίαν φέρειν μετὰ παιδιᾶς οὐκ ἀηδῶς. 
“έγεται γὰρ ἐκκλησίας ποτὲ οὔσης τὸν μὲν δῆμον κα-- 
ϑήμενον ἄνω περιμένειν πολὺν χρόνον, ὀψὲ δ᾽ εἰσελϑεῖν 30 
ἐκεῖνον ἐστεφανωμένον καὶ παρακαλεῖν ὑπερϑέσϑαι τὴν 
ἐκκλησίαν εἰς αὔριον" ..᾿4Ισχολοῦμαι γάρ “ ἔφη οσήμε-- 
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gov ἕστιᾶν μέλλων ξένους xal τεϑυκὼς τοῖς Osoig “ 
τοὺς δ᾽ ᾿ϑηναίους γελάσαντας ἀναστῆναι καὶ διαλῦσαι 
τὴν ἐκκλησίαν. 

VIIL. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τότε τύχῃ χρησάμενος &ya- 
5 ϑῇ καὶ στρατηγήσας ἄριστα μετὰ Ζημοσϑένους ἐντὸς ov 
προεῖπε χρόνου τῶν Σπαρτιατῶν ὅσοι μὴ κατὰ μάχην 598 
ἔπεσον τὰ ὅπλα παραδόντας ἤγαγεν αἰχμαλώτους. Καὶ 
τοῦτο τῷ Νικίᾳ μεγάλην ἤνεγκεν ἀδοξίαν. Οὐ γὰρ ἀσπί- 
δὸς ῥῖψις, ἀλλ αἴσχιόν τι καὶ χεῖρον ἐδόκδι τὸ δειλίᾳ 

10 τὴν στρατηγίαν ἀποβαλεῖν ἑκουσίως καὶ προέσϑαι τῷ 
ἐχϑρῷ τηλικούτου κατορθώματος ἀφορμάς, αὑτὸν ἀπο- 
χειροτονήσαντα τῆς ἀρχῆς. Σκώπτει δ᾽ αὐτὸν εἰς ταῦτα 
πάλιν ᾿Δριστοφάνης ἐν μὲν Ὄρνισιν οὕτω zog λέγων᾽ 

Καὶ μὴν μὰ τὸν 4t! οὐχὶ νυστάξειν γ᾽ ἔτι 
15 ὥρα ᾽στὶν ἡμῖν οὐδὲ μελλονικιᾶν. 

ἐν δὲ Γεωργοῖς ταῦτα γράφων" 
A. Ἐϑέλω γεωργεῖν. B. Εἶτα τίς σε κωλύει: 
A. ὑμεῖς" ἐπεὶ δίδωμι χιλίας δραχμάς, 
ἐάν us τῶν ἀρχῶν ἀφῆτε. B. Ζεχόμεϑα" 

90 δισχέλιαι γάρ εἰσι σὺν ταῖς Νικίου. 

Καὶ μέντοι καὶ τὴν πόλιν ἔβλαψεν οὐ μικρὰ τῷ Κλέωνι 
τοσοῦτον προσγενέσϑαι δόξης ἐάσας καὶ δυνάμεως, ὑφ᾽ 

ἧς εἰς βαρὺ φρόνημα καὶ ϑράσος ἐμπεσὼν ἀκάϑεκτον 
ἄλλας τε τῇ πόλει προσετρίψατο. συμφοράς, ὧν οὐχ ἤκι- 

25 στὰ καὶ αὐτὸς ἀπέλαυσε, καὶ τὸν ἐπὶ τοῦ βήματος X0- 

μον ἀνελὼν καὶ πρῶτος ἐν τῷ δημηγορεῖν ἀνακραγὼν 
καὶ περισπάσας τὸ ἱμάτιον καὶ τὸν μηρὸν πατάξας καὶ 
δρόμῳ μετὰ τοῦ λέγειν ἅμα χρησάμενος τὴν ὀλίγον 
ὕστερον ἅπαντα τὰ πράγματα συγχέασαν εὐχέρειαν καὶ 

80 ὀλιγωρίαν τοῦ πρέποντος ἐνεποίησε τοῖς πολιτευομέ- 
νοις. 

ΙΧ, Ἤδη δέπου καὶ ᾿4λκιβιάδης ἐνεφύετο τηνικαυτα 
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volg ᾿Αϑηναίοις δημαγωγὸς οὐχ ὁμοίως ἄκρατος, ἀλλ 
οἷον ἡ Αἰγυπτίων χώρα λέγεται δι’ ἀρετὴν ἐκφέρειν 
ὁμοῦ 
Φάρμακα πολλὰ μὲν ἐσθλὰ μεμιγμένα, πολλὰ δὲ λυγρά, 
οὕτως ἡ ̓Δλκιβιάδου φύσις ἐπ ἀμφότερα πολλὴ δυεῖσα s 
καὶ λαμπρὰ μεγάλων ἐνέδωκεν ἀρχὰς νεωτερισμῶν. 
Ὅϑεν οὐδ᾽ ἀπαλλαγεὶς τοῦ Κλέωνος. ὁ Νικίας καιρὸν 

ἔσχε παντάπασιν ἀναπαῦσαι καὶ καταστορέσαι τὴν πό-- 
λιν, ἀλλ᾿ εἰς ὁδὸν τὰ πράγματα σωτήριον καταστήσας 
ἐξέπεσε ῥύμῃ καὶ σφοδρότητι τῆς ᾿Δ4λκιβιάδου φιλοτι-- 19 
μίας αὖϑις ἐξωσϑεὶς εἰς τὸν πόλεμον. Ἐπράχϑη δὲ οὔ- 
τως. Οἱ μάλιστα πφοσπολεμοῦντες τῇ εἰρήνῃ τῆς Ἐλλά- 

dog Κλέων xal BoacíÓag ἤσαν, ὧν ὃ πόλεμος τοῦ μὲν 

ἀπέκρυπτε τὴν κακίαν, τοῦ δὲ τὴν ἀρετὴν ἐκόσμει. Τῷ 
μὲν γὰρ ἀδικημάτων μεγάλων, τῷ δὲ κατορϑωμάτων 15 
ἀφορμὰς παρεῖχε. Τούτων οὖν ἅμα πεσόντων ἐν μάχῃ 
μιᾷ περὶ ᾿Δμφίπολιν εὐθὺς ὁ Νικίας παραλαβὼν τοὺς 
μὲν Σπαρτιάτας ἔχπαλαι τῆς εἰρήνης ὀρεγομένους, τοὺς 
δ᾽ ᾿4ϑηναίους οὐκέτι τῷ πολέμῳ ϑαρροῦντας, ἀμφοτέ- 
ρους δ᾽ οἷον ἐκλελυμένους καὶ παρακαϑιέντας ἑκουσίως 9 

τὰς χεῖρας, ἔπραττεν, ὅπως εἰς φιλίαν τὰς πόλεις συνα-- 
γαγὼν καὶ τοὺς ἄλλους Ἔλληνας ἀπαλλάξας κακῶν καὶ 

ἀναπαυσάμενος βέβαιον οὕτω τὸ τῆς εὐτυχίας ὄνομα 

πρὸς τὸν αὖϑις χρόνον ποιοῖτο. Τοὺς μὲν οὖν δὐπόρους 
καὶ πρεσβυτέρους καὶ τῶν γεωργῶν τὸ πλῆϑος αὐτόϑεν 25 
εἰρηνικὸν εἶχεν" ἐπεὶ δὲ καὶ τῶν ἄλλων πολλοῖς ἐντυγ- 
χάνων ἰδίᾳ καὶ διδάσκων ἀμβλυτέρους ἐποίησε πρὸς 
τὸν πόλεμον, οὕτως ἤδη τοῖς Σπαρτιάταις ἐλπίδας ἔνδι- 

δοὺς προεκαλεῖτο καὶ προὔτρεπεν ἔχεσϑαι τῆς εἰρήνης. 
Οἱ δ᾽ ἐπίστευον αὐτῷ διά τε τὴν ἄλλην ἐπιείκειαν, καὶ 30 
ὅτι τοῖς ἡλωκόσι περὶ Πύλον καὶ δεδεμένοις ἐπιμελόμε-- 
νος καὶ περιέπων φιλανθρώπως ἐλαφροτέραν ἐποίει τὴν 
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ἀτυχίαν. Ἦσαν ovv πρότερον πεποιημένοι, τινὰ πρὸς ἀλ- 
λήλους ἐκεχειρίαν ἐνιαύσιον. ἐν ἡ συνιόντες εἰς ταὐτὸ 
καὶ γευόμενοι πάλιν ἀδείας καὶ σχολῆς καὶ πρὸς ξένους 

καὶ οἰκείους ἐπιμιξίας ἐπόϑουν τὸν ἀμίαντον καὶ ἀπό-- 29 
5 λεμον βίον, ἡδέως μὲν ἀδόντων τὰ τοιαῦτα χορῶν ἀκού-- 

οντὲς 
Κείσϑω δόρυ μοι μίτον ἀμφιπλέκευν ἀράχναις 

ἡδέως δὲ μεμνημένοι τοῦ εἰπόντος. ὅτι τοὺς ἐν εἰρήνῃ 
καϑεύδοντας οὐ σάλπιγγες; ἀλλ ἀλεκτρυόνες ἀφυπνί- 

10 ξουσι. “οιδοροῦντες οὖν καὶ προβαλλόμενοι τοὺς 1λέ- 

γοντας, ὡς τρὶς ἐννέα ἔτη διαπολεμηϑῆναι πέπρωται 
τὸν πόλεμον, ἔπειϑ᾽ οὕτω περὶ παντὸς εἰς λόγους συμ-- 
βαίνοντες ἐποιήσαντο τὴν εἰρήνην, δόξα ve παρέστη τοῖς 
πλείστοις ἀπαλλαγὴν κακῶν σαφῆ γεγονέναι, καὶ τὸν 

15 Νικίαν διὰ στόματος εἶχον, ὡς ἀνὴρ εἴη ϑεοφιλὴς καὶ 
τὸ δαιμόνιον αὐτῷ 0v εὐσέβειαν ἐπωνύμῳ γενέσϑαι τοῦ 
μεγίστου καὶ καλλίστου vov ἀγαϑῶν δέδωκε. Τῷ γὰρ 
ὄντι Νικίου τὴν εἰρήνην ἐνόμιξον ἔργον, ὡς Περικλέους 
τὸν πόλεμον. Ὁ μὲν γὰρ ἐπὶ αἰτίαις μικραῖς εἰς συμφο-- 

40 ρὰς μεγάλας ἐμβαλεῖν ἐδόκει τοὺς Ἕλληνας. ὁ δὲ τῶν 
μεγίστων κακῶν ἔπεισεν ἐκλαϑέσθϑαι φίλους γενομένους. 
Zio καὶ τὴν εἰρήνην ἐκείνην ἄχρι νῦν Νικίειον καλοῦσι. 

X. Γενομένων δὲ συνθηκῶν, ὅπως τὰ χωρία καὶ τὰς 
πόλεις, ἃς εἶχον ἀλλήλων, καὶ τοὺς αἰχμαλώτους ἀποδι-- 

25 δῶσι, προτέρων ἀποδιδόντων τῶν κλήρῳ λαχόντων, 

ὠνήσατο τὸν κλῆρον ὁ Νικίας κρύφα χρήμασιν, ὥστε 
προτέρους ἀποδιδόναι τοὺς “ακεδαιμονίους. Καὶ τοῦτο 

μὲν ἱστορεῖ Θεόφραστος. ᾿Επεὶ δὲ Κορίνϑιοι καὶ Βοιω-- 
τοὶ πρὸς τὰ πραττόμενα δυσχολαίνοντες αἰτίαις καὶ μέμ-- 

30 ψεσιν eius ἐδόκουν ἀνακαλεῖσϑαι τὸν πόλεμον, ἔπεισεν 

ὁ Νικίας τοὺς “4ϑηναίους καὶ “Ἰακεδαιμονίους τῇ εἰρή- 

νῃ τὴν συμμαχίαν ὥσπερ κράτος ἢ δεσμὸν ἐπιϑέντας 
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φοβερωτέρους vs τοῖς ἀφισταμένοις καὶ βεβαιοτέρους 
ἀλλήλοις γενέσϑαι. Πραττομένων δὲ τούτων ὁ ̓ 4λκιβιά- 

δης οὔτε πρὸς ἡσυχίαν εὖ πεφυκὼς καὶ τοῖς “ακεδαι-- 

uovíoig ἀχϑόμενος, ὅτι τῷ Νικίᾳ προσέκειντο καὶ προσεῖς-- 
χον, αὐτὸν δ᾽ ὑπερεώρων καὶ κατεφρόνουν, ἐν ἀρχῇ μὲν 5 
εὐϑὺς ὑπεναντιωθεὶς τῇ εἰρήνῃ καὶ ἀντιστὰς οὐδὲν 

ἐπέραινεν, ὀλίγῳ δ᾽ ὕστερον ὁρῶν οὐκ ἔτι τοῖς ᾿4ϑηναί- 
otg ὁμοίως ἀρέσκοντας τοὺς Δακεδαιμονίους, ἀλλ᾽ ἀδι- 
κεῖν δοκοῦντας. ὅτι Βοιωτοῖς ἔϑεντο συμμαχέαν καὶ Πά- 

νακτον ἑστῶσαν οὐ παρέδωκαν οὐδ᾽ ᾿ἀμφίέπολιν. ἐπε- 10 
φύετο ταῖς αἰτίαις καὶ παρώξυνε τὸν δῆμον ἐφ᾽ ἑκάστῃ. 
Τέλος δὲ πρεσβείαν μεταπεμψάμενος ᾿“ργείων ἔπραττε 

συμμαχίαν πρὸς τοὺς ᾿ἀϑηναίους. Ἐπεὶ δὲ πρέσβεις éA- 
ϑόντες ἐκ “ακεδαίμονος αὐτοκράτορες καὶ τῇ βουλῇ 

προεντυγχάνοντες ἔδοξαν ἐπὶ πᾶσιν ἥκειν τοῖς δικαίοις, 15 
δείσας 0 ̓ Δλκιβιάδης, μὴ καὶ τὸν δῆμον ἀπὸ τῶν αὐτῶν 

λόγων ἐπαγάγωνται, περιῆλϑεν αὐτοὺς δι’ ἀπάτης καὶ 
ὅρκων ὡς ἅπαντα συμπράξων,. ἂν μὴ φῶσι μηδ᾽ ὁμολο-- 
γήσωσιν ἥκειν αὐτοκράτορες" μάλιστα γὰρ οὕτως ἃ βού-- 
λονται γενήσεσϑαι. Πεισϑέντων δὲ καὶ μεταστάντων 30 
ἀπὸ τοῦ Νικίου πρὸς ἐκεῖνον, ἐμβαλὼν αὐτοὺς εἰς τὸν 
δῆμον ἡ ἠρώτα πρῶτον, εἰ περὶ πάντων ἥκουσιν αὐτο- 
κράτορες" ὡς δ᾽ ἠρνοῦντο, παρ᾽ ἐλπέδας μεταβαλόμενος 

τήν τε βουλὴν ἐπεκαλεῖτο μάρτυρα τῶν λόγων καὶ τὸν 

δῆμον ἐκέλευε μὴ προσέχειν μηδὲ πιστεύειν οὕτω περι-- 25 
φανῶς ψευδομένοις καὶ νῦν μὲν ταῦτα, νῦν δὲ τἀναντία 
περὶ τῶν αὐτῶν λέγουσι. Θορυβουμένων 0, ὡς εἰκός, 
αὐτῶν καὶ τοῦ Νικίου μηδὲν ἔχοντος εἰπεῖν, ἀλλ᾽ ἄχει 
καὶ ϑαύματι πεπληγότος. ὁ μὲν δῆμος εὐθὺς ὥρμητο 
τοὺς ᾿Αργείους καλεῖν καὶ ποιεῖσϑαι συμμάχους. ἐβοή- 30 
ϑησε δὲ τῷ Νικίᾳ σεισμός τις διὰ μέσου γενόμενος καὶ 
διαλύσας τὴν ἐκκλησίαν. Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ πάλιν τοῦ δή- 



14 IILAOTTAPXOT 

μου συνελϑόντος πολλὰ ποιήσας καὶ εἰπὼν ἔπειδε μόλις 
ἐπισχεῖν τὰ πρὸς ̓ Αργείους, αὐτὸν δὲ πέμψαι πρὸς 40-530 
κεδαιμονίους, ὡς πάντων καλῶς γενησομένων. 'EÀ9Qv 

δ᾽ εἰς Σπάρτην τἄλλα μὲν ὡς ἀνὴρ ἀγαϑὸς καὶ πρόϑυ- 

δμος eig αὐτοὺς ἐτιμήϑη, πράξας δ᾽ οὐδέν, ἀλλὰ κρατη- 

ϑεὶς ὑπὸ τῶν βοιωτιαξόντων ἐπανῆλϑεν, οὐ μόνον ἀδο- 
ξῶν καὶ κακῶς ἀκούων, ἀλλὰ καὶ δεδιὼς τοὺς ᾿4ϑηναί- 

ovg λυπουμένους καὶ ἀγανακτοῦντας. ὅτι πεισϑέντες 
vx ἐκείνου τοσούτους καὶ τοιούτους ἄνδρας ἀπέδωκαν 

10 οἵ γὰρ ἐκ Πύλου κομισϑέντες ἦσαν ἐξ οἴκων ve πρώτων 
τῆς Σπάρτης καὶ φίλους καὶ συγγενεῖς τοὺς δυνατωτά- 
τους ἔχοντες. Οὐ μὴν ἔπραξάν τι τραχύτερον ὀργῇ πρὸς 
ἐκεῖνον, ἀλλὰ τὸν ᾿4λκιβιάδην στρατηγὸν εἵλοντο,καὶ 
Μαντινεῖς καὶ Ἠλείους Δακεδαιμονίων ἀποστάντας 

15 ἐποιήσαντο συμμάχους μετ ̓ “ργείων, καὶ λῃστὰς εἰς Πύ-- 
λον ἔπεμψαν κακουργεῖν τὴν Μακωνικήν᾽" ἐξ ὧν αὖϑις 
εἰς πόλεμον κατέστησαν. 

ΧΙ. ᾿ἀκμαξούσης δὲ τῆς πρὸς τὸν Νικέαν τοῦ ᾿4λκι-- 
βιάδου διαφορᾶς καὶ γιγνομένης ὀστρακοφορίας, ἣν εἴ-- 

40 DeL διὰ χρόνου τινὸς ὁ δῆμος ποιεῖσϑαι, ἕνα τῶν ὑπό- 
πτῶν ἢ διὰ δόξαν ἄλλως ἢ πλοῦτον ἐπιφϑόνων ἀνδρῶν 
τῷ ὀστράκῳ μεϑιστὰς εἰς δέκα ἔτη, πολὺς ϑόρυβος ἀμ- 
φοτέρους περιΐστατο καὶ κίνδυνος. ὡς ϑατέρου πάντως 
ὑποπεσουμένου τῷ ἐξοστρακισμῷ. Τοῦ μὲν γὰρ ᾽4λκι- 

25 βιάδου καὶ τὸν βίον ἐβδελύττοντο καὶ τὸ ϑράσος ὠρρῶώ- 
δουν, ὡς μᾶλλον ἐν τοῖς περὶ ἐκείνου γραφομένοις δη- 

λοῦται, τὸν δὲ Νικίαν ὃ τε πλοῦτος ἐπέφϑονον ἐποίει 
καὶ μάλιστα τῆς διαίτης τὸ μὴ φιλάνϑρωπον μηδὲ δη- 

μοτικόν, ἀλλ ἄμικτον καὶ ὀλιγαρχικὸν ἀλλόκοτον ἐδό-- 

80 δι, πολλὰ δ᾽ ἤδη ταῖς ἐπυϑυμέαις αὐτῶν ἀντιτείνων 

παρὰ γνώμην βιαξόμενος πρὸς τὸ συμφέρον ἐπαχϑης 
ἦν. Ὡς δ᾽ ἁπλῶς εἰπεῖν, νέων ἦν καὶ πολεμοποιῶν ἅμιλλα 
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z:90g εἰρηνοποίοὺς x«i πρεσβυτέρους, τῶν uiv εἰς τοῦ-- 
τον, τῶν δ᾽ εἰς ἐκεῖνον τὸ ὄστρακον τρεπόντων. 

Ἐν δὲ διχοστασίῃ καὶ ὁ πάγκακος ἔμμορε τιμῆς 
ὥς που καὶ τότε διαστὰς ὁ δῆμος δίχα χώραν ἔδωκε τοῖς 

ἰταμωτάτοις καὶ πανουργοτάτοις, ὧν ἣν καὶ Ὑπέρβολος 5 
ὁ Περιϑοίδης, ἄνϑρωπος ἀπ᾽ οὐδεμιᾶς τολμῶν δυνά- 

μξῶς, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ τολμᾶν εἰς δύναμιν προελθὼν καὶ 
γενόμενος 07 ἣν εἶχεν ἐν τῇ πόλει δόξαν ἀδοξία τῆς πό- 
λεως. Οὗτος ἐν τῷ τότε χρόνῳ τοῦ μὲν ὀστράκου πόρρω 
τυϑέμενος ἑαυτόν, ἅτε δὴ τῷ κύφωνι μᾶλλον προσήκων, 10 
ἐλπίξων δὲ ϑατέρου τῶν ἀνδρῶν ἐκπεσόντος αὐτὸς ἀν-- 
τίπαλος τῷ λειπομένῳ γενέσϑαι. καταφανὴς qv ἡδόμε-- 
νός τὸ τῇ διαφορᾷ καὶ παροξύνων τὸν δῆμον ἐπὶ ἀμφο-- 
τέρους. Συνιδόντες οὖν τὴν μοχϑηρίαν οἱ περὶ τὸν Νι- 
κίαν καὶ τὸν ᾿Αλκιβιάδην, καὶ λόγον δόντες ἀλλήλοις 15 
κρύφα, καὶ τὰς στάσεις συναγαγόντες εἰς ἕν ἀμφοτέρας 

καὶ ἀναμίξαντες, ἐκράτησαν. ὥστε μηδέτερον αὐτῶν, 
ἀλλὰ τὸν Ὑπέρβολον ἐξοστρακισϑῆναι. Καὶ παραυτίκα 
μὲν ἡδονὴν τοῦτο καὶ γέλωτα τῷ δήμῳ παρέσχεν, ὕστε-- 
gov δὲ ἠγανάκτουν ὡς καϑυβρισμένον τὸ πρᾶγμα τοῦτο 20 
πρὸς ἄνϑρωπον ἀνάξιον γεγονέναι νομίξοντες. εἶναι 
γάρ τι καὶ κολάσεως ἀξίωμα, μᾶλλον δὲ κόλασιν τὸν 
ἐξοστρακισμὸν ἡγούμενοι Θουκυδέδῃ καὶ ᾿ἀριστείδῃ καὶ 
τοῖς ὁμοίοις, Ὑπερβόλῳ δὲ τιμὴν καὶ προσποίησιν ἀλα- 
ξονδίας, δἰ διὰ μοχϑηρίαν ἔπαϑε ταὐτὰ τοῖς ἀρέστοις, 25 
ὥς ποὺ καὶ Πλάτων ὁ κωμικὸς εἴρηκε περὶ αὐτοῦ" 

Καίτοι πέπραχε τῶν τρόπων μὲν ἄξια, 
αὑτοῦ δὲ καὶ τῶν στιγμάτων ἀνάξια" 
οὐ γὰρ τοιούτων εἵνεκ ὑστραχ εὑρέϑη. 

Και τὸ πέρας οὐδεὶς ἔτι τὸ παράπαν ἐξωστρακίσϑη μετα 80 
581 Ὑπέρβολον, ἀλλ ἔσχατος ἐκεῖνορ, πρῶτος δ᾽ Ἵππαρχος ὁ 

Χολαργεὺς συγγενής τις ὧν τοῦ τυράννου. "ἄκριτον δ᾽ 
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ἡ vvyy πρᾶγμα καὶ ἄληπτον λογισμῷ. Νικίας γάρ. εἰ 
τὸν περὶ ὀστράκου κίνδυνον ἀνέρριψε πρὸς ᾿“λκιβιάδην, 
ἢ κρατήσας ἂν ἀσφαλῶς ᾧκει τὴν πόλιν ἐκεῖνον ἐξελά- 
σας, ἢ κρατηϑεὶς αὐτὸς ἐξήει πρὸ τῶν ἐσχάτων ἀτυχιῶν, 

5*0 δοκεῖν ἄριστος εἶναι στρατηγὸς διαφυλάξας. Οὐκ 
ἀγνοῶ δ᾽ ὅτι Θεόφραστος ἐξοστρακισϑῆναί φησι τὸν 
Ὑπέρβολον Φαίακος, οὐ Νικίου, πρὸς ᾿4λκιβιάδην ἐρί- 
σαντος. AAA ol πλείονες οὕτω γεγράφασιν. 

XII. Ὁ δ᾽ οὖν Νικίας, τῶν “ἰγεστέων πρέσβεων καὶ 
10 Δεοντένων παραγενομένων καὶ πειϑόντων τοὺς A91- 

ναίους στρατεύειν ἐπὶ Σικελίαν, ἀνθιστάμενος ἡττᾶτο 
τῆς βουλῆς 4λκιβιάδου καὶ φιλοτιμίας, πρὶν ὅλως ἐκκλη- 
σίαν γενέσθαι κατασχόντος ἤδη πλῆϑος ἐλπίσι καὶ λό- 
yotg προδιεφϑαρμένον, ὥστε καὶ νέους ἐν παλαίστραις 

15 καὶ γέροντας ἐν ἐργαστηρίοις καὶ ἡμικυκλίοις συγκαϑε-- 
ξομένους ὑπογράφειν τὸ σχῆμα τῆς Σικελίας καὶ τὴν 
φύσιν τῆς περὶ αὐτὴν ϑαλάσσης καὶ λιμένας καὶ τόπους, 
οἷς τέτραπται πρὸς Διβύην ἡ νῆσος. Οὐ γὰρ ἀϑλον 
ἐποιοῦντο τοῦ πολέμου Σικελίαν, ἀλλ᾿ ὁρμητήριον, ὡς 

90 ἀπ᾽ αὐτῆς διαγωνισόμενοι πρὸς Καρχηδονίους καὶ σχή- 
Govrsg ἅμα Aion. καὶ τὴν ἐντὸς Ἡρακλείων στηλῶν 

ϑάλασσαν. Ὡς οὖν ὥρμηντο πρὸς ταῦτα, ὁ Νικίας ἐναν-- 
τιούμενος οὔτε πολλοὺς οὔτε δυνατοὺς εἶχε Gvvoyovi- 

στάς. Οἱ γὰρ εὔποροι δεδιότες, μὴ δοκῶσι τὰς λειτουρ-- 

35 γίας καὶ τριηραρχίας ἀποδιδράσκειν, παρὰ γνώμην 
ἡσύχαξον. Ὁ δ᾽ οὐκ ἔκαμνεν οὐδ᾽ ἀπηγόρενεν, ἀλλὰ καὶ 
μετὰ τὸ ψηφίσασϑαι τὸν πόλεμον ᾿Αϑηναίους καὶ στρα- 
τηγὸν ἐλέσϑαι πρῶτον ἐκεῖνον μετ ᾿Αλκιβιάδου καὶ 4a- 
μάχου πάλιν ἐκκλησίας γενομένης ἀναστὰς ἀπέτρεπε 

80 καὶ διεμαρτύρετο, καὶ τελευτῶν διέβαλε vov 4λκιβιάδην 
ἰδίων ἕνεκα κερδῶν καὶ φιλοτιμίας τὴν πόλιν εἰς χαλε- 
πὸν ἐξωϑεῖν καὶ διαπόντιον κίνδυνον. Ἔπραξε δ᾽ οὐδὲν 
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μᾶλλον, ἀλλ ὑπὸ ἐμπειρίας δόξας ἐπιτηδειότερος εἶνοι 
καὶ πολλὴν ἀσφάλειαν ἕξειν πρὸς τὴν ᾿4λκιβιάδου τόλ-- 
μαν καὶ τὴν “αμάχου πρᾳότητα τῆς ἐκείνου συγκεραν-- 
νυμένης εὐλαβείας, βεβαιοτέραν ἐποίησε τὴν χειροτονίαν. 
᾿Δναστὰς γὰρ ὁ μάλιστα τῶν δημαγωγῶν ἐπὶ τὸν πόλε-- 5 
μον παροξύνων τοὺς ᾿᾿ϑηναίους ““ημόστρατος ἔφη τὸν 
Νικίαν προφάσεις λέγοντα παύσειν᾽ καὶ ψήφισμα γρά- 

vos, ὅπως αὐτοκράτορες ὦσιν ol στρατηγοὶ κἀνταῦϑα 
κἀκεῖ βουλευόμενοι καὶ πράττοντες, ἔπεισε τὸν δῆμον 

ψηφίσασϑαι. 10 

ΧΙΠ. Καίτοι λέγεται πολλὰ καὶ παρὰ τῶν ἱερέων 
ἐναντιοῦσϑαι πρὸς τὴν στρατείαν" ἀλλ ἑτέρους ἔχων 
μάντεις ὁ ̓ 4λκιβιάδης ἐκ δή τινων λογίων προὔφερε πα- 
λαιῶν μέγα κλέος τῶν ᾿4ϑηναίων ἀπὸ Σικελίας ἔσεσϑαι. 
Καὶ ϑεοπρόποι τινὲς αὐτῷ παρ᾽ ᾿Ἥμμωνος ἀφίκοντο 16 
χρησμὸν κομέξοντες, ὡς λήψονται Συρακουσίους ἅπαν-- 

τας ᾿Αϑηναῖοι" τὰ δ᾽ ἐναντία φοβούμενοι δυσφημεῖν 
ἔκρυπτον. Οὐδὲ γὰρ τὰ προύπτα καὶ καταφανῆ τῶν ση- 

μείων ἀπέτρεπεν, ἢ ve τῶν Ἑρμῶν περικοπὴ μιᾷ νυκτὶ 
πάντων ἀκρωτηριασϑέντων πλὴν ἕνός., ὃν ᾿ἀνδοκίδου 20 
καλοῦσιν, ἀνάϑημα μὲν τῆς Αἰγηΐδος φυλῆς, κείμενον 

δὲ πρὸ τῆς τότε οὔσης ᾿ἀνδοκίδου οἰκίας, καὶ τὸ πρα- 
χϑὲν περὶ τὸν βωμὸν τῶν δώδεκα ϑεῶν. ἄνθρωπος γάρ 
τις ἐξαίφνης ἀναπηδήσας ἐπ᾽ αὐτόν, εἶτα περιβὰς ἀπέ- 
κοψεν αὑτοῦ λέϑῳ τὸ αἰδοῖον. Ἐν δὲ Ζελφοῖς Παλλά-- 25 
διον ἕστηκε χρυσοῦν ἐπὶ φοίνικος χαλκοῦ βεβηκός,ἀνά-- 
Oque τῆς πόλεως ἀπὸ τῶν Μηδικῶν ἀριστείων τοῦτ᾽ 
ἔκοπτον ἐφ᾽ ἡμέρας πολλας προσπετόμενοι κόρακες, καὶ 
τὸν καρπὸν ὄντα χρυσοῦν τοῦ φοίνικος ἀπέτρωγον καὶ 

582 κατέβαλλον. Οἱ δὲ ταῦτα μὲν ἔφασαν εἶναι Ζελφῶν 3 
πλάσματα πεπεισμένων ὑπὸ Συρακουσίων" χρησμοῦ δέ 
τινος κελδύοντος αὐτοὺς ἐκ Κλαξομενῶν τὴν ἱέρειαν τῆς 

PLUT. viT. III. 2 

0 
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'"A0«vüg ἄγειν μετεπέμψαντο τὴν ἄνϑρωπον᾽ ἐκαλεῖτο 
δὲ Ἡσυχία. Καὶ τοῦτο ἦν, ὡς ἔοικεν, ὃ παρήνει τῇ πέλει 
τὸ δαιμόνιον, ἐν τῷ παρόντι τὴν ἡσυχίαν ἄγειν. Εἴτε 
δὴ ταῦτα δείσας εἴτ᾽ ἀνθρωπένῳ λογισμῷ τὴν στρατείαν 

5 φοβηϑεὶς ὁ ἀστρολόγος Μέτων (ἦν γὰρ ἐφ᾽ ἡγεμονίας 

τινὸς τεταγμένος) προσεποιεῖτο τὴν οἰκίαν ὑφάπτειν ὡς 
μεμηνώς. Οἱ δέ φασιν οὐ μανίαν σκηψάμενον, ἀλλὰ 
νύκτωρ ἐμπρήσαντα τὴν οἰκίαν προελϑεῖν εἰς τὴν ἀγο- 
ρὰν ταπεινόν, καὶ δεῖσϑαι τῶν πολιτῶν, ὅπως ἐπὶ συμ-- 

10 φορᾷ τοσαύτῃ τὸν υἱὸν αὐτοῦ μέλλοντα πλεῖν τριήραρ-- 
χον εἰς Σικελίαν ἀφῶσι τῆς στρατείας. Σωκράτει δὲ τῷ 

σοφῷ τὸ δαιμόνιον οἷς εἰώϑει συμβόλοις χρησάμενον 
πρὸς αὐτὸν ἐμήνυσε κἀκεῖνα, τὸν ἔχπλουν ἐπὶ ὀλέϑρῳ 
τῆς πόλεως πραττόμενον. Ὁ δὲ τοῖς συνήϑεσι καὶ φίλοις 

15 ἔφρασε, καὶ διῆλθεν εἰς πολλοὺς ὁ λόγος. Οὐκ ὀλίγους 
δὲ καὶ τὰ τῶν ἡμερῶν. ἐν αἷς τὸν στόλον ἐξέπεμπον, 
ὑπέϑραττεν. "Aüdvi γὰρ εἶχον αἵ γυναῖκες τότε, καὶ 
προὔκειτο πολλαχόϑι τῆς πόλεως εἴδωλα, καὶ ταφαὶ ὶ περὶ 
αὐτὰ καὶ κοπετοὶ γυναικῶν ἦσαν, ὥστε τοὺς ἐν λόγῳ 

40 ποιουμένους τινὶ τὰ τοιαῦτα δυσχεραίνειν καὶ δεδιέναι 

περὶ τῆς παρασκευῆς ἐκείνης καὶ δυνάμεως, μὴ λαμπρό-- 
τητα καὶ ἀκμὴν ἐπιφανεστάτην σχοῦσα ταχέως μαρανϑῇ. 

XIV. Τὸ μὲν οὖν ἐναντιωϑῆναι ψηφιξομένῃ τῇ στρα- 
τείᾳ τὸν Νικίαν καὶ μήϑ᾽ ὑπ᾽ ἐλπίδων ἐπαρϑέντα μήτε 

95 πρὸς τὸ τῆς ἀρχῆς ὠέγεϑος ἐκπλαγέντα μεταθέσθαι τὴν 

γνώμην ἀνδρὸς ἦν χρηστοῦ καὶ σώφρονος. ἐπεὶ δ᾽ οὔτε 

τοῦ πολέμου τὸν δῆμον ἀποτρέψαι πειρώμενος οὔϑ᾽ 
αὑτὸν ἐξελέσθαι τῆς στρατηγίας δεόμενορ ἴσχυσεν, ἀλλ 

ὥσπερ ἀράμενος καὶ φέρων αὐτὸν ὁ δῆμος ἐπέϑηκε τῇ 
30 δυνάμει στρατηγόν, οὐδεὶς ἔτι καιρὸς ἦν τῆς πολλῆς 

εὐλαβείας καὶ μελλήσεως, ὥστε παιδὸς δίκην ἀπὸ τῆς 
νεὼς ὀπίσω βλέποντα καὶ τὸ μὴ κρατηϑῆναι τοῖς λογυ- 
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σμοῖς ἀναλαμβάνοντα xol στρέφοντα πολλάκις ἐναμ-- 
βλῦναι καὶ τοὺς συνάρχοντας αὐτῷ καὶ τὴν ἀκμὴν Ow 
φϑεῖραι τῶν πράξεων, ἀλλ᾽ εὐϑὺς ἔδει τοῖς πολεμίοις 

ἐμφύντα καὶ προσκείμενον ἐλέγχειν τὴν τύχην ἐπὶ τῶν 
ἀγώνων. Ὁ δὲ, “αμάχου μὲν ἄντικρυς ἀξιοῦντος πλεῖν ὃ 
ἐπὶ Συρακούσας καὶ μάχην ἔγγιστα τῆς πόλεως τιϑέναι., 
᾿Αλκιβιάδου δὲ τὰς πόλεις ἀφιστάναι Συρακουσίων, sit 
οὕτως ἐπὶ αὐτοὺς βαδίζειν, τὰ ἐναντία λέγων καὶ κε-- 
λεύων ἀτρέμα παρὰ τὴν Σικελέαν κομιξομένους καὶ zs- 
ριπλέοντας ἐπιδείξασϑαι τὰ ὅπλα καὶ τὰς τριήρεις, εἶτ᾽ 10 
ἀποπλεῖν ᾿4ϑήναξε μικρὸν τῆς δυνάμεως Αἰγεστεῦσιν 
ἀπαρξαμένους, αὐτίκα τε τὴν γνώμην ὑπεξέλυσε καὶ 
κατέβαλε τὸ φρόνημα τῶν ἀνδρῶν. Καὶ usv ὀλέγον χρό- 
vov ᾿Δ4λκιβιάδην ᾿ϑηναίων μεταπεμψαμένων εἰς κρίσιν, 
λόγῳ μὲν ἀποδειχϑεὶς δεύτερος ἡγεμών, δυνάμει δὲ μό-- 16 
vog ὧν οὐκ ἐπαύσατο καϑήμενος ἢ περιπλέων ἢ BovAsv- 

ópsvog, πρὶν ἐγγηρᾶσαι μὲν αὐτῶν τὴν ἀκμὴν τῆς ἐλ- 
πίδος. ἐκρυῆναι δὲ τῶν πολεμίων τὸ ϑάμβος καὶ τὸν 
φόβον. ὃν ἡ πρώτη παρέϑηκεν αὐτοῖς ὄψις τῶν δυνά- 
uecov. Ἔτι δὲ τοῦ ᾿4λκιβιάδου παρόντος ἑξήκοντα ναυσὶ 20 
πλεύσαντες ἐπὶ Συρακούσας τὰς μὲν ἄλλας ἀνεῖχον ὑπὲρ 

τοῦ λιμένος ἔξω παρατάξαντες, δέκα δὲ κατήλαυνον εἴσω 
κατασκοπῆς εἵνεκα καὶ Δεοντένους ἐπὶ τὴν οἰκείαν 
ἀποκαλοῦσαι διὰ κήρυκος αὗται λαμβάνουσι ναῦν πο-- 
λεμίαν σανίδας κομίξουσαν. εἰς ἃς ἀπεγράφοντο κατὰ 25 

φυλὰς αὑτοὺς οἵ Συρακούσιοι" κείμεναι δ᾽ ἄπωϑεν τῆς 

πόλεως ἐν ἱερῷ zfióg ᾿Ολυμπίου τότε πρὸς ἐξέτασιν καὶ 

533 κατάλογον τῶν ἐν ἡλικίᾳ μετεπέμφϑησαν. Ὡς οὖν ὑπὸ 
τῶν ᾿ἀϑηναίων ἁλοῦσαι πρὸς τοὺς στρατηγοὺς ἐκομίσϑη-- 
σαν καὶ τὸ πλῆϑος ὥφϑη τῶν ὀνομάτων, ἠχϑέσϑησαν 30 
οὗ μάντεις, μή ποτε ἄρα τὸ χρεὼν ἐνταῦϑα τοῦ χρησμοῦ 
περαίνοι,λέγοντος, ὡς ̓ 4ϑηναῖοι λήψονται Xivgaxovotovg 

* 
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ἅπαντας. Ov μὴν ἀλλ᾿ ἕτεροί φασιν ἔργῳ τοῦτο τοῖς 
᾿Αϑηναίοις γενέσϑαι ἐπιτελὲς xa9' ὃν χρόνον ἀποκτεί- 
vac Ζίωνα Κάλλιππος ὁ ̓ 4ϑηναῖος ἔσχε Συρακούσας. 

XV. ᾿Ζποπλεύσαντος δὲ τοῦ ᾿4λκιβιάδου μετ᾽ ὀλίγον 
5 ἐκ Σικελίας, τὸ πᾶν ἤδη κράτος ὁ Νικίας ἔσχεν. Ὁ δὲ 
“άμαχος ἦν μὲν ἀνδρώδης καὶ δίκαιος ἀνὴρ καὶ τῇ χειρὶ 
χρώμενος ἀφειδῶς κατὰ τὰς μάχας, πένης δὲ τοσοῦτον 
καὶ λιτὸς, ὥστε καϑ' ἑκάστην στρατηγίαν ἀπολογίξεσϑαι 
τοῖς ᾿4ϑηναίοις μικρὸν ἀργύριον εἰς ἐσθῆτα καὶ κρηπῖ- 

Ι0ὺ δας ἑαυτῷ. Τοῦ δὲ Νικίου καὶ διὰ τάλλα μέγας ἦν καὶ 

διὰ τὸν πλοῦτον καὶ διὰ τὴν δόξαν ὁ ὄγκος. ΖΔέγεται δ᾽ 
ἐν τῷ στρατηγίῳ ποτὲ βουλευομένων τι κοινῇ τῶν συν-- 
ἀρχόντων κελευσϑεὶς vx αὐτοῦ πρῶτος εἰπεῖν γνώμην 
Σοφοκλῆς ὁ ποιητὴς ὡς πρεσβύτατος ὧν τῶν συστρα-- 

15 τήγων Ἐγώ“ φάναι ..παλαιότατος εἰμί, σὺ δὲ πρεσβύ-- 
τατος.“ Οὕτω δὴ καὶ τότε τὸν Μάμαχον ἄγων ὑφ᾽ ἑαυτῷ 
στρατηγικώτερον ὄντα, καὶ χρώμενος εὐλαβῶς καὶ διὰ 
μελλήσεως ἀεὶ τῇ δυνάμει, πρῶτον μὲν ἀπωτάτω τῶν 
πολεμίων ἐκπεριπλέων Σικελέαν ϑάρσος ἔδωκεν αὐτοῖς, 

90 ἔπειτα προσβαλὼν Ὕβλῃ πολιχνίῳ μικρῷ καὶ πρὺν ἑλεῦν 
ἀποστὰς κομιδῇ κατεφρονήϑη. Καὶ τέλος εἰς Κατάνην 
ἀπῆλϑε πράξας οὐδὲν ἢ καταστρεψάμενος Ὕχκαρα. βαρ-- 
βαρικὸν χωρίον, ὅϑεν λέγεται καὶ Δαΐδα τὴν ἑταίραν 
ἔτι κόρην ἐν τοῖς αἰχμαλώτοις πραϑεῖσαν εἰς IIsAonóv- 

25 νησον κομισϑῆναι. 
ΧΥ͂Ι. Τοῦ δὲ ϑέρους διελϑόντος, ἐπεὶ τοὺς Συρα- 

κουσίους ἐπυνθάνετο προτέρους ἐπὶ αὐτοὺς ἀφέξεσϑαι 

τεϑαρρηκότας, οἵ δ᾽ ἱππεῖς ὕβρει προσελαύνοντες ἤδη 
πρὸς τὸ στρατόπεδον ἠρώτων, εἰ Καταναίοις συνοική-- 

30 σοντες ἢ Δεοντένους κατοικιοῦντες ἥκουσι, μόλις ὁ Νυ- 

κίας ὥρμησε πλεῖν ἐπὶ Συρακούσας. Καὶ βουλόμενος 
ἀδεῶς καὶ καϑ' ἡσυχίαν ἴδρῦσαι τὸν στρατόν, ὑπέπεμ- 
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ψεν ἄνϑρωπον ἐκ Κατάνης κελεύοντα τοὺς Συρακου- 
σίους, εἰ βούλονται λαβεῖν ἔρημον ἀνδρῶν τὸ στρατό- 
πεδὸν καὶ τὰ ὅπλα τῶν ᾿4ϑηναίων, ἐν ἡμέρᾳ ῥητῇ πρὸς 
Κατάνην πανστρατιᾷ παραγενέσϑαι. τῶν δ᾽ ᾿“ϑηναίων 

ἐν τῇ πόλει τὰ πλεῖστα διατριβόντων ἐγνωκέναι τοὺς 5 
Συρακουσέων φίλους, ὅταν ἐκείνους προσιόντας αἴ- 

σϑῶωνται, τάς τὸ πύλας καταλαμβάνειν ἅμα καὶ τὸν vov- 
σταϑμον ὑποπιμπράναν᾽ πολλοὺς δὲ εἶναι τοὺς συνε--: 
στῶτας ἤδη καὶ τὴν ἐκείνων περιμένοντας ἄφιξιν. Τοῦτ᾽ 
ἄριστα Νικίας ἐστρατήγησε περὶ Σικελίαν. Πανστρατιᾷ 10 
γὰρ ἐξαγαγὼν τοὺς πολεμέρυς καὶ τὴν πόλυν ὁμοῦ τι 
ποιήσας ἔρημον ἀνδρῶν, αὐτὸς ἐκ Κατάνης ἀναχϑ εὶς 
τῶν τὸ λιμένων ἐκράτησε καὶ τῷ στρατοπέδῳ κατέλαβε 
χώραν, ὅϑεν ἥκιστα βλαπτόμενος οἷς ἐλεέπετο τῶν πο- 
λεμέων, ἤλπιξεν ἐξ ὧν ἐθάρρει πολεμήσειν ἀκωλύτως. 15 
Ἐπεὶ δ᾽ ἀναστρέψαντες ἐκ Κατάνης οἵ Συρακούσιοι παρ- 
ἐτάξαντο πρὸ τῆς πόλεως, ἐπαγαγὼν ταχὺ τοὺς .49η-- 
ναΐίους ἐκράτησε. Καὶ πολλοὺς μὲν οὐκ ἀπέχτεινε τῶν 
πολεμίων οἷ γὰρ ἱππεῖς ἐμποδὼν ἐγένοντο τῇ διώξει" 
τοῦ δὲ ποταμοῦ διαφϑείρων καὶ ἀποκόπτων τὰς γεφύ-- 90 
ρας παρέσχεν Ἑρμοκράτει λέγειν παραϑαρρύνοντι τοὺς 
Συρακουσίους, ὅτι γελοῖός ἐστιν ὁ Νικίας, ὅπως οὐ μα- 
χεῖται στρατηγῶν, ὥσπερ οὐκ ἐπὶ μάχῃ πεπλευκώς. Οὐ 
ἜΝ Y ; Vs ; 

μὴν ἀλλὰ φόβον vs καὶ κατάπληξιν (Gqvoav ἐνειργάσατο 

τοῖς “Συρακουσίοις, ὥστ᾽ ἀντὶ τῶν ὕντων τότε πεντεκαί- 95 
Üsxo στρατηγῶν ἑτέρους ἐλέσϑαι τρεῖς; οἷς πίστιν ἔδω-- 

984 xev ὁ δῆμος δ ὕρκων, ἦ μὴν ἐάσειν ἄρχειν αὐτοκράτο-- 
ρας. Τοῦ δ᾽ Ὀλυμπιείου πλησίον ὄντος ὥρμησαν οἵ 

᾿4ϑηναῖοι καταλαβεῖν, πολλῶν ὄντων ἐν αὐτῷ χρυσῶν 
καὶ ἀργυρῶν ἀναϑημάτων. Ὁ δὲ Νικίας ἐπίτηδες ἀνα-- 30 
βαλλόμενος ὑστέρησε καὶ περιεῖδε φρουρὰν εἰσελθοῦ - 
σαν παρὰ τῶν Συρακουσίων, ἡγούμενος, ἐὰν τὰ χρήματα 
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διαρπάσωσιν ol στρατιῶται. τὸ μὲν κοινὸν ovx ὠφελη- 
ϑήσεσϑαι, τὴν δ᾽ αἰτίαν αὐτὸς ἕξειν τοῦ ἀσεβήματος. 
Τῇ δὲ νίκῃ περιβοήτῳ γενομένῃ χρησάμενος εἰς οὐδέν, 

ὀλίγων ἡμερῶν διαγενομένων αὖϑιρ ἀνεχώρησεν είς 
5 Νάξον, κἀκεῖ διεχείμασε, πολλὰ μὲν ἀναλίσκων στρατιᾷ 
τοσαύτῃ, πράττων δὲ μικρὰ πρὸς Σικελούς τινας &qu- 
σταμένους πρὸς αὐτόν, ὥστε τοὺς Συρακουσίους αὖϑις 

ἀναϑαρρήσαντας ἐξελάσαι πρὸς Κατάνην καὶ τήν τε χώ-- 

ραν τεμεῖν καὶ τὸ στρατόπεδον κατακαῦσαι τῶν A91- 
10 ναέων. δὴ πάντες ἡτεῶντο τὸν Νικίαν, ὡς ἐν τῷ δια-- 

λογέξεσϑαι καὶ μέλλειν καὶ φυλάττεσϑαι τὸν τῶν πρά- 
ἕξεων ἀπολλύντα καιρόν" ἐπεὶ τάς γ8 “πράξεις οὐδεὶς ἂν 

ἐμέμψατο τοῦ ἀνδρός" ὁρμήσας γὰρ ἦν ἐνεργὸς καὶ δρα- 
στήριος, τολμῆσαι δὲ μελλητὴς καὶ ἄτολμος. 

15 — XVIL Ὡς δ᾽ ovv ἐκένησε τὴν στρατιὰν πάλιν ἐπὶ τὰς 
Συρακούσας, οὕτως ἐστρατήγησε καὶ μετὰ τοσαύτης 
ὀξύτητος ἅμα καὶ ἀσφαλείας ἐπῆλϑεν, ὥστε λαϑεῖν μὲν 
εἰς Θάψον ταῖς ναυσὶ προσμέξας καὶ ἀποβάς, φϑάσαι δὲ 
τὰς Ἐπιπολὰς κατασχών, τῶν δὲ προσβοηϑούντων λο- 

90 γάδων κρατήσας ἑλεῖν μὲν τριακοσίους, τρέψασϑαι δὲ 
καὶ τὴν ἵππον τῶν πολεμίων ἄμαχον εἶναι δοκοῦσαν. Ὃ 
δὲ πάντων μάλιστα καὶ Σικελιώτας ἐξέπληξε καὶ τοῖς 
Ἕλλησιν ἀπιστίαν παρέσχεν, ὀλίγῳ χρόνῳ περιετείχισε 
Συρακούσας, πόλιν ᾿ϑηνῶν οὐκ ἐλάττονα, δυσεργοτέ- 

25 ρᾶν δὲ χωρέων ἀνωμαλίαις καὶ ϑαλάσσῃ γειτνιώσῃ καὶ 
παρακειμένοις ἕλεσι τεῖχος κύκλῳ περὶ αὐτὴν τοσοῦτον 
ἀγαγεῖν. ᾿Δ4λλὰ τοῦτ᾽ ἐξεργάσασϑαι μικρὸν ἐδέησε τοῦ 

παντὸς ἄνϑρωπος οὐδ᾽ ὑγιαίνοντι χρώμενος ἑαυτῷ πφὸς 
τοσαύτας φροντίδας, ἀλλὰ νόσον νοσῶν νεφρῖτιν, ἧς τὸ 

80 μὴ προσεκπονηϑὲν λεῖμμα ποιεῖσϑαι δίκαιόν ἐστι. Θαυ-- 
μάξω δὲ τοῦ στρατηγοῦ τὴν ἐπιμέλειαν καὶ τὴν τῶν 
στρατιωτῶν ἀνδραγαϑίαν ἐν οἷς κατώρϑουν. Ὁ μὲν γὰρ 
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Εὐριπίδης μετὰ τὴν ἧτταν αὐτῶν καὶ τὸν ὕλεϑρον γρά- 
φῶν ἐπικήδειον ἐποίησεν 

Οἵδε Συρακοσίους ὀκτὼ νίκας ἐκράτησαν 
» e» 5 M - )9 o» 9 , 
«ἄνδρες, οἵ ἣν τὰ ϑεῶν ἐξ ἴδον ἀμφοτέροις᾽ 

, 2 x & E ἢ , » e 
οὐκ ὀκτῶ δὲ víxag, ἀλλὰ πλείονας ἂν τις ευροι Zivga- 5 

κουσίους νενικημένους ox. αὐτῶν, πρὶν ἐκ ϑεῶν ὄντως 
ἢ τύχης ἀντίστασίν τινα γενέσϑαι τοῖς ᾿Αϑηναίοις ἐπὶ 

πλεῖστον αἰρομένοις δυνάμεως. 

XVIIL Ταῖς μὲν ovv πλείσταις πράξεσι βιαξόμενος 
τὸ σῶμα παρῆν ὁ Νικίας" ἀκμὴν δέ ποτε τῆς ἀρρωστίας 10 

λαβούσης ὁ μὲν ἐν τείχεσι μετ᾽ ὀλίγων ὑπηρετῶν κατέ- 
κειτο. τὴν δὲ στρατιὰν ἔχων 0 Δάμαχος προσεμάχετο 
τοῖς Συρακουσίοις ἐκ τῆς πόλεως τεῖχος ἀνάγουσι πρὸς 

E - 3 , e , » i , * 
τὸ τῶν 4Oqvaíov, ὁ κωλύσειν ἔμελλε διὰ μέσου vov 

ἀποτειχισμόν. Τῷ δὲ κρατεῖν τῶν ᾿ϑηναίων ἀτακτότε-- 15 
ρον φερομένων πρὸς τὰς διώξεις, ἀπομονωϑεὶς ὁ “άμα- 
χος ὑπέστη τῶν Συρακουσίων τοὺς ἱππεῖς ἐπιφερομέ- 

5. iT - 9 -» , 3 Ἁ 

νους. Hv δὲ πρῶτος αὐτῶν Καλλικράτης, ἀνὴρ πολεμι-- 

κὸς καὶ ϑυμοειδής. Πρὸς τοῦτον ἐκ προκλήσεως κατα-- 
| ς , ; , 1 1 E , 

στᾶς ὁ “αμαχος ἐμονομαχησε, καὶ λαβὼν πληγὴν προτε-- 30 
ρος, εἶτα δοὺς καὶ πεσὼν ὁμοῦ συναπέϑανε τῷ Καλλι- 
κράτει. Καὶ τὸ μὲν σῶμα κρατήσαντες αὐτοῦ μετὰ τῶν 

535 ὅπλων ἐξῆραν οὗ Συρακούσιοι, “δρόμῳ δ᾽ ἐφέροντο πρὸς 
τὰ τείχη τῶν vata, ἐν οἷς ὁ Νικίας ἦν οὐκ ἔχων 

τοὺς βοηϑοῦντας. Ὅμως δ᾽ ὑπὸ τῆς ἀνάγκης ἐξαναστὰς 25 
καὶ κατιδὼν τὸν κίνδυνον ἐκέλευσε vovg καϑ' ἑαυτόν, 
ὅσα ξύλα πρὸ τῶν τειχῶν ἐτύγχανεν εἰς μηχανὰς παρα- 
βεβλημένα, καὶ τὰς μηχανὰς αὐτὰς πῦρ κομίσαντας ἅψαι. 
Τοῦτο τοὺς Συρακουσίους ἐπέσχε καὶ τὸν Νικίαν ἔσωσε 
καὶ τὰ τείχη καὶ τὰ χρήματα τῶν ᾿Αϑηναίων: φλόγα 80 
γὰρ ἀρϑεῖσαν διὰ μέσου πολλὴν ἰδόντες ἀπετράπησαν 
οὗ Συρακούσιοι. Τούτων δὲ πραχϑέντων ἀπολέλειπτο 
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μὲν ὃ Νικίας μόνος τῶν στρατηγῶν, qv δ᾽ ἐλπέδος μεγά- 
λης. Καὶ γὰρ πόλεις μεϑέσταντο καὶ πλοῖα μεστὰ σίτου 
πολ λαχόϑεν [ἦλϑεν *] εἰς τὸ στρατόπεδον, τοῖς πράγμα-- 

συν &U φερομένοις : πάντων προστιϑεμένων. Καὶ λόγοι 
5 τινὲς ἤδη παρὰ τῶν Συρακουσέων ἐγένοντο περὶ συμ- 
βάσεως πρὸς αὐτόν, ἀπεγνωκότων τὴν πόλιν. Ὅπου καὶ 
Γύλιππος ἐκ Δακεδαίμονος πλέων βοηϑὸς αὐτοῖς, ὡς 
ἤκουσε κατὰ πλοῦν τὸν ἀποτειχισμὸν καὶ τὰς ἀπορίας, 
οὕτως ἔπλει τὸ λοιπόν, ὡς ἐχομένης μὲν ἤδη τῆς Σικε- 

10 λίας. Ἰταλιώταις δὲ τὰς πόλεις διαφυλάξων,. εἰ καὶ τοῦ-- 
τό πὼς ἐγγένοιτο. Μεγάλη γὰρ ἡ δόξα διεφοίτα τοῦ 
κρατεῖν πάντα τοὺς ᾿Αϑηναίους καὶ στρατηγὸν ἔχειν 
ἄμαχον OU εὐτυχίαν καὶ φρόνησιν. Ὁ δὲ Νικίας εὐθὺς 
αὐτὸς καὶ παρὰ φύσιν ὑπὸ τῆς ἐν τῷ παρόντι ῥώμης καὶ 

15 τύχης ἀνατεϑαρρηκώς, μάλιστα δὲ τοῖς ἐκ Συρακουσῶν 
διαλεγομένοις κρύφα καὶ πέμπουσι πρὸς αὐτὸν ὅσον 
οὔπω τὴν πόλιν ἐνδίδοσϑαι κατὰ συμβάσεις νομίξων, 
οὐδένα τοῦ Γυλίππου λόγον ἔσχε προσπλέοντος οὐδὲ 
φυλακὴν ἐποιήσατο καϑαράν, ἀλλὰ τῷ παντελῶς ὑπερο- 

90 ρᾶσϑαι καὶ καταφρονεῖσϑαι λαϑὼν αὐτὸν ὁ ἀνὴρ εἰσέ- 
πλευσὲ διὰ πορϑμοῦ, καὶ προσκομισϑεὶς ἀπωτάτω τῶν 
Συρακουσῶν στρατιὰν συνηγάγετο πολλὴν, οὐδ᾽ εἰπάρ-- 
εστι τῶν Συρακουσίων ἐπισταμένων οὐδὲ προσδοκών- 
τῶν. Zhi καὶ παρήγγελτο μὲν αὐτοῖς ἐκκλησία περὶ τῶν 

35 πρὸς τὸν Νικίαν ὁμολογιῶν, καί τινες ἐβάδιξον ἤδη,πρὶν 
Ἢ παντελῶς ἀποτειχισϑῆναι τὴν πόλιν οἰόμενοι δεῖν γε- 
νέσϑαι τὰς διαλύσεις" βραχὺ γὰρ ἦν κομιδῇ τὸ ἀπολει- 
πόμενον τοῦ ἔργου, καὶ τοῦτο παραβεβλημένην εἶχε τὴν 

παρασκευὴν τῆς τειχοδομίας σύμπασαν. 
30 XIX. Ἐν τούτῳ δὲ καιροῦ παρόντος τοῦ κινδύνου 

ἀφικνεῖται Γογγύλος ἐκ Κορένϑου μιᾷ τριήρει" καὶ συν- 
δραμόντων πρὸς αὐτόν, ὡς εἰκός, πάντων ἔφραξεν, ὅτι 
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Γύλιππος ἀφέξεται διὰ ταχέων καὶ νῆες ἄλλαι βοηϑοὶ 
προσπλέουσιν. Οὔπω δὲ τῷ Γογγύλῳ πιστευόντων βε-- 
βαίως ἧκεν ἄγγελος παρὰ τοῦ Γυλίππου κελεύοντος 

ἀπαντᾶν. Of δὲ ϑαρρήσαντες é&onA(fovvo: καὶ moocij- 
γεν εὐθὺς ὁ Γύλιππος ἐξ ὁδοῦ παρατεταγμένος ἐπὶ τοὺς 5 
"A9qvatovg. Ὡς δὲ κἀκείνους ἀντέταξεν 0 Νικίας. ϑέ- 
μενος ἐπὶ τοὺς ᾿4ϑηναίους ὁ Γύλιππος τὰ ὅπλα καὶ κή-- 
ρυκα πέμψας ἔλεγε διδόναι τοῖς ᾿4ϑηναίοις ἄδειαν ἀπι- 

οὖσιν ἐκ Σικελίας. Ὁ μὲν οὖν Νικίας οὐϑὲν ἠξίωσεν 
ἀποκρίνασϑαι" τῶν δὲ στρατιωτῶν τινες καταγελῶντες 10 

ἠρώτων, εἰ διὰ παρουσίαν ἑνὸς τρίβωνος καὶ βακτηρίας 
“ακωνικῆς οὕτως ἰσχυρὰ τὰ Συρακουσίων ἐξαίφνης γέ- 
yovsv, ὥστ᾽ ᾿4ϑηναίων καταφρονεῖν, οἵ πολὺ δωμα- 
λεωτέρους Γυλίππου καὶ μᾶλλον κομῶντας τριακοσίους 

ἔχοντες ἐν πέδαις δεδεμένους ἀπέδωκαν “ακεδαιμονί- 16 
otc. Τίμαιος δὲ καὶ τοὺς Σικελιώτας φησὶν ἐν μηδενὶ 
λόγῳ ποιεῖσϑαι τὸν Γύλιππον. ὕστερον μὲν αἰσχροκέρ-- 
δειαν αὐτοῦ καὶ μικρολογίαν καταγνόντας. ὡς δὲ πρῶ- 
τον ὥφϑη, σκώπτοντας εἰς τὸν τρέβωνα καὶ τὴν κόμην. 
Εἴτα μέντοι φησὶν αὐτός, ὅτι τῷ Γυλίππῳ φανέντι κα-- 30 
ϑάπερ γλαυκὶ πολλοὶ προσέπτησαν ἑτοίμως στρατευό-- 
uevoi. Καὶ ταῦτα τῶν πρώτων ἀληϑέστερα εἰσιν ἐν 

586 γὰρ τῇ βακτηρίᾳ καὶ τῷ τρίβωνι τὸ σύμβολον καὶ τὸ 
ἀξίωμα τῆς Σπάρτης καϑορῶντες συνίσταντο. Κἀκείνου 

τὸ πᾶν ἔργον γεγονέναι φησὶν οὐ Θουκυδίδης μόνον, 35 
ἀλλὰ καὶ Φέλιστος, ἀνὴρ Συρακούσιος καὶ τῶν πραγμά-- 
τῶν ὁρατὴς γενόμενος. Τῇ μὲν οὖν πρώτῃ μάχῃ κρα- 
τήσαντες of ᾿4ϑηναῖοι τῶν Συρακουσίων ὀλίγους τινὰς 
ἀπέκτειναν καὶ Γογγύλον τὸν Κορένϑιον, εἰς δὲ τὴν 
ἐπιοῦσαν ἡμέραν ἔδειξεν ὁ Γύλιππος οἷόν ἐστιν ἐμπει-- 30 
ρέα. Τοῖς γὰρ αὐτοῖς ὅπλοις καὶ ἵπποις καὶ χωρίοις χρη- 
σάμενος οὐχ ὡσαύτως, ἀλλὰ μεταϑεὶς τὴν τάξιν ἐνίκησε 
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τοὺς ᾿Αϑηναίους" καὶ φυγόντων εἰς τὸ στρατόπεδον 
ἐπιστήσας τοὺς Συρακουσίους, τοῖς λέϑοις οἷς ἐκεῖνοι 

προσεκόμιξον καὶ τῇ ὕλῃ παροικοδομῶν εἰς διαστολας 

ἀπέκοψε τὸν ἐκείνων περιτειχισμόν, ὥστ᾽ αὐτοῖς μηδὲν 
5 εἶναι πλέον κρατοῦσιν. Ἐκ τούτου δὲ ϑαρρήσαντες οἵ 
Συρακούσιοι τάς τεναῦς ἐπλήρουν καὶ τοῖς ἱππεῦσι τοῖς 

ἑαυτῶν καὶ ἀκολούϑοις περιελαύνοντες πολλοὺς ἤρουν. 
Καὶ ὁ Γύλιππος ἐπιὼν ἐπὶ τὰς πόλεις αὐτὸς ἐξώρμα καὶ 
συνίστη πάντας ἐρρωμένως ὑπακούοντας αὐτῷ καὶ συλ- 

Ἰολαμβανομένους, ὥστε τὸν Νικίαν αὖϑις εἰς ἐκείνους 

ἀποτρεπόμενον τοὺς πρώτους λογισμοὺς καὶ συμφρο-- 
νοῦντα τὴν τῶν πραγμάτων μεταβολὴν ἀϑυμεῖν, καὶ 

γράφειν τοῖς ᾿Δ4ϑηναίοις κελεύοντα πέμπειν ἕτερον 
στρατὸν ἢ καὶ τοῦτον ἀπαγαγεῖν ἐκ Σικελίας, αὑτῷ 

16 δὲ πάντως αἰτούμενον τῆς στρατηγίας ἄφεσιν διὰ τὴν 
νόσον. 

XX. Οἱ δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι καὶ πρότερον μὲν ὥρμηντο 
πέμπειν ἑτέραν δύναμιν εἰς Σικελίαν, φϑόνῳ δὲ τῶν 
πρῶτον πραττομένων πρὸς εὐτυχίαν τοῦ Νικίου τοσαύ-- 

ϑότην πολλὰς διατριβὰς ἐμβαλόντων τότε γοῦν ἔσπευδον 
βοηϑεῖν. Καὶ Ζημοσϑένης μὲν ἔμελλε μεγάλῳ στόλῳ 
πλεῖν ἐκ χειμῶνος, Εὐρυμέδων δὲ διὰ χειμῶνος προ-- 
ἐξέπλευσε χρήματα κομίζων καὶ συστρατήγους ἀποφαί- 
vov ἠρημένους τῷ Νικίᾳ τῶν αὐτόϑι στρατευομένων 

25 Εὐθύδημον καὶ Μένανδρον. Ἐν τούτῳ δὲ καὶ κατὰ γῆν 
καὶ κατὰ ϑάλατταν ἐξαίφνης ἐπιχειρούμενος ὁ Νικίας 
ταῖς μὲν ναυσὶν ἡττώμενος τὸ πρῶτον ὅμως ἐξέωσε καὶ 
κατέδυσε πολλὰς τῶν πολεμίων, πρὸς δὲ τὸ πεξὸν οὐκ 
ἔφϑασε poy9 àv, ἀλλ᾽ ἄφνω προσπεσὼν ὁ Γύλιππος 

80 εἶλε τὸ Πλημμύριον, ἐν à σκευῶν τριηρικῶν καὶ χρη-- 

μάτων πολλῶν ἀποκειμένων ἐκράτησε πάντων καὶ διέ- 
φϑειρεν ἄνδρας οὐκ ὀλέγους καὶ ξῶντας ἔλαβε" τὸ δὲ 
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μέγιστον, ἀφείλετο τοῦ Νικίου τῆς ἀγορᾶς τὴν εὐπέ- 
τειαν. Ἦν γὰρ ἡ κομιδὴ παρὰ τὸ Πλημμύριον ἀσφαλὴς 

καὶ ταχεῖα τῶν Avete κρατούντων, ἐκπεσόντων δὲ 

χαλεπὴ καὶ μετὰ μάχης ἐγένδτο πρὸς τοὺς πολεμέους 

ἐκεῖ ναυλοχοῦντας. Ἔτι δὲ καὶ τὸ ναυτικὸν τοῖς Συρα- ὃ 

κουσίοις οὐκ ἀπὸ κράτους ἐφαίνετο νενικημένον, ἀλλ᾽ 

ἀταξίᾳ περὶ τὴν δέωξιν. Αὖϑις οὖν ἐπεχείρουν παρα-- 
σκευαξόμενοι λαμπρότερον. Ὁ δὲ Νικίας οὐκ ἐβού- 
λετο ναυμαχεῖν. ἀλλὰ πολλὴν ἀβελτερίαν ἔλεγεν εἶναι, 
στόλου τοσούτου προσπλέοντος αὐτοῖς καὶ δυνάμεως 10 

ἀκφαιφνοῦς, ἣν ἦγε ΖΦημοσϑένης σπεύδων, ἀπ᾽ ἐλατ-- 
τόνων καὶ χορηγουμένων φαύλως διαγωνίσασϑαι. Τοῖς 
δὲ περὶ τὸν Μένανδρον καὶ τὸν Εὐϑύδημον ἀρτίως εἰς 
τὴν ἀρχὴν καϑισταμένοις φιλοτιμία καὶ ξῆλος ἦν πρὸς 
ἀμφοτέρους τοὺς στρατηγούς, τὸν μὲν “ημοσϑένην 18 
φϑῆναι πράξαντᾶς τι λαμπρόν, ὑπερβαλέσϑαι δὲ τὸν 

Νικίαν. Πρόσχημα δ᾽ ἦν ἡ δόξα τῆς πόλεως, ἣν ἀπόλ- 

λυσϑαι καὶ καταλύεσϑαι παντάπασι φάσκοντες, εἰ qo- 

βηϑήσονται Συρακουσίους ἐπιπλέοντας. ἐξεβιάσαντο 
ναυμαχῆσαι. Καὶ καταστρατηγηϑέντες ὑπ᾽ ᾿Δρίστωνος 90 
τοῦ Κορινϑέων κυβερνήτου τοῖς περὶ τὸ ἄριστον, ὡς 
εἴρηκε Θουκυδίδης, κατὰ κράτος ἡττήϑησαν καὶ moA- 

537 λοὺς ἀπέβαλον᾽ καὶ ἀϑυμία πολλὴ περιεστήκει τὸν ΝΝι- 
κίαν τῇ τε μοναρχίᾳ κακοπαϑοῦντα καὶ σφαλλόμενον 
αὖϑις ὑπὸ τῶν συναρχόντων. 25 

XXI. Ἐν τούτῳ δὲ Ζημοσϑένης ὑπὲρ τῶν λιμένων 
ἐπεφαίνετο λαμπρότατος τῇ παρασκευῇ καὶ δεινότατος 
τοῖς πολεμίοις, ἐπὶ νεῶν ἑβδομήκοντα καὶ τριῶν ἄγων 
ὁπλίτας πεντακισχιλίους, ἀκοντιστὰς δὲ καὶ τοξότας 

καὶ σφενδονήτας τρισχιλίων οὐκ ἐλάττους, ὅπλων Ób30 
κόσμῳ καὶ παρασήμοις τριήρων καὶ πλήϑει κελευστῶν 
καὶ αὐλητῶν ϑεατρικῶς καὶ πρὸς ἔκπληξιν πολεμίων 
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ἐξησκημένος. Ἦν ovv, ὡς εἰκός, αὖϑις ἐν φόβῳ μεγά- 
λῷ τὰ Συρακουσίων εἰς οὐδὲν πέρας οὐδὲ ἀπαλλαγήν, 
ἀλλὰ πονοῦντας ἄλλως καὶ φϑειρομένους αὑτοὺς μάτην 
ὁρώντων. Τὸν δὲ Νικέαν οὐ πολὺν χρόνον εὔφρανεν 

6 ἡ παρουσία τῆς δυνάμεως, ἀλλ᾽ ἅμα τῷ πρῶτον ἐν λό- 
γοις γενέσϑαι, τοῦ Ζημοσϑένους εὐϑὺς ἐπιχειρεῖν τοῖς 
πολεμίοις κελεύοντος καὶ τῷ ταχίστῳ τῶν κινδύνων 
περὶ τοῦ παντὸς διαγωνισαμένους ἑλεῖν Συρακούσας ἢ 
ἀποπλεῖν οἴκαδε, δείσας καὶ ϑαυμάσας τὴν ὀξύτητα 

Ι0χαὶ τόλμαν ἐδεῖτο μηδὲν ἀπεγνωσμένως πράττειν μηδὲ 
ἀνοήτως. Τὴν γὰρ τριβὴν εἶναι κατὰ τῶν πολεμίων 
οὔτε χρήματα κεχτημένων ἔτι, μήτε τῶν συμμάχων αὖ- 
τοῖς πολὺν χρόνον παραμενούντων, εἰ δὲ ϑλέβοιντο ταῖς 
ἀπορίαις. ταχὺ πάλιν ἐπ᾽ αὐτὸν ἐπὶ συμβάσεις τραπη-- 

Ἰδσομένων. ὡς πρότερον. Καὶ γὰρ ἦσαν ἄνδρες οὐκ ὀλέ- 
you τῶν ἐν Συρακούσαις διαλεγόμενοι τῷ Νικίᾳ κρύφα 
καὶ μένειν κελεύοντες, ὡς καὶ νῦν ὑπερπονούντων τῷ 
πολέμῳ καὶ τὸν Γύλιππον βαρυνομένων, ἐὰν δὲ μικρὸν 
ἐπιτείνωσιν αἱ ἀνάγκαι. παντάπασιν ἀπαγορευσόντων. 

30 Τούτων ὁ Νικίας τὰ μὲν αἰνιττόμενος, τὰ δ᾽ οὐ ϑέλων 
ἐν φανερῷ λέγειν, ἀτολμίας παρέσχε τοῖς στρατηγοῖς 
δόξαν, καὶ ταῦτ᾽ ἐκεῖνα πάλιν ἥκειν φάσκοντες αὐτοῦ, 
μελλήματα καὶ διατριβὰς καὶ ἀκριβολογίας, αἷς ἀπώ- 
λὲδε τὴν ἀκμὴν ovx εὐϑὺς ἐπιχειρῶν τοῖς πολεμίοις, 

95 ἀλλ᾿ ἕωλος καὶ καταφρονούμενος, τῷ Ζημοσϑένει προσ-- 
ἐτίϑεντο. Καὶ ὁ Νικίας μόλις συνεχώρησεν ἐκχβια- 
σϑείς. Οὕτω δὴ τὴν πεξὴν στρατιὰν ἀναλαβὼν ὁ zfy- 
μοσϑένης νυκτὸς ἐπεχείρει ταῖς Ἐπιπολαῖς" καὶ τοὺς 
μὲν φϑάσας πρὶν αἰσϑέσϑαι τῶν πολεμίων ἀπέκτεινε, 

βοτοὺς δ᾽ ἀμυνομένους ἐτρέψατο. Και κρατῶν οὐκ ἔμενεν, 
ἀλλ᾽ ἐχώρει προσωτέρω, μέχρι οὗ τοῖς Βοιωτοῖς ἐνέ- 
τυχε. Πρῶτοι γὰρ οὗτοι συστρέψαντες ἑαυτοὺς καὶ 
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, Ἁ 3 ’, 2 ^ / 

συνδραμόντες εἰς τοὺς 4ϑηναίους ἐναντίοις τοῖς δόρασι 
ν 42. “σ᾿ 8.2 ἢ Y $n , 2 

μετὰ βοῆς ἐώσαντο καὶ πολλοὺς αὐτοῦ κατέβαλον. Zt 
ὅλου δὲ τοῦ στρατεύματος εὐθὺς ἦν πτοία καὶ ταραχή, 
καὶ τοῦ φεύγοντος ἤδη καταπιμπλάμενον τὸ ἔτι νικῶν 
καὶ τὸ ἐπιβαῖνον καὶ προσφερόμενον ὑπὸ τῶν πεφοβη- 5 
μένων ἀνακοπτόμενον ἑαυτῷ περιέπιπτε, τοὺς μὲν φεύ-- 
γοντας οἰόμενον διώκειν, τοῖς δὲ φίλοις ὡς πολεμίοις 

χρώμενον. Ἢ γὰρ ἄτακτος ἀνάμιξις ἐν ταὐτῷ μετὰ φό-- 
βου καὶ ἀγνοίας καὶ τὸ τῆς ὄψεως ἄπιστον ἐν νυκτὶ 

7 , ^ , - [4 / 2 2 

μήτε σκότος ἄκρατον μήτε φῶς ἐχούσῃ βέβαιον. ἀλλ᾽ 10 

οἵαν εἰκὸς ἤδη καταφερομένης σελήνης καὶ περισκιαξο-- 
μένης ὅπλοις πολλοῖς καὶ σώμασι κινουμένοις διὰ τοῦ 

φωτὸς μὴ διασαφοῦσαν τὰ εἴδη φόβῳ τοῦ πολεμίου καὶ 
τὸ οἰκεῖον ποιεῖν ὕποπτον, εἰς δεινὰς ἀπορίας καὶ περι-- 

, , νι 2 ’ Ld / Α 
πετείας καϑίστη τοὺς “ϑηναίους. ἔτυχον δέ zog καὶ 15 

τὴν σελήνην ἔχοντες ὄπισϑεν" ὅϑεν αὐτοὶ μὲν αὑτοῖς 
τὰς σκιὰς ἐπιβάλλοντες ἀπέκρυπτον τὸ πλῆϑος τῶν 

ὅπλων καὶ τὴν λαμπρότητα, τοὺς δ᾽ ἐναντίους ὁ πρὸς 
τὴν σελήνην τῶν ἀσπίδων ἀντιφωτισμὸς πολὺ πλδίονας 

588 ὁρᾶσϑαι καὶ λαμπροτέρους ἐποίει. Τέλος δὲ πανταχόϑεν 20 

αὐτοῖς. ὡς ἐνέδοσαν, προσκειμένων τῶν πολεμέων φεύ- 
e0N δ᾽ 2 3 »t€5 2 , , 

yovvsg oí μὲν ὑπ΄ ἐκείνων, οὗ δ᾽ vx. ἀλλήλων ἀπέϑνη- 
σκον, οἱ δὲ κατὰ τῶν κρημνῶν ὀλισϑαίνοντες" τοὺς δ᾽ 
ἀποσκεδασϑέντας καὶ πλανωμένους ἡμέρας ἐπιγενομές- 

e » , , 9 ἢ " 

νης οἱ ἱππεῖς καταλαμβάνοντες διέφϑειρον. “γένοντο 35 
δὲ νεκροὶ δισχίλιοι, καὶ τῶν περιγενομένων ὀλίγοι μετὰ 
τῶν ὅπλων ἀπεσώϑησαν. 

ΧΧΙΙ. Ὁ μὲν οὖν Νικίας πληγεὶς οὐκ ἀπροσδοκή- 
vog ἠτιᾶτο τοῦ Ζημοσθϑένους τὴν προπέτειαν" ἐκεῖνος 
ὃὲ περὶ τούτων ἀπολογησάμενος ἐκέλευσεν ἀποπλεῖν 80 
τὴν ταχίστην" οὔτε γὰρ ἄλλην ἀφέξεσϑαι δύναμιν αὐ-- 
τοῖς οὔτ᾽ ἀπὸ τῆς παρούσης τῶν πολεμίων κρατεῖν, 
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ὅπου ye καὶ κρατοῦντας ἐκείνων ἔδει μεταστῆναι καὶ 
φυγεῖν τὸ χωρίον, ἀεὶ μέν, ὡς πυνϑάνονται, βαρὺ καὶ 
νοσῶδες ὃν στρατοπέδῳ, νῦν δ΄, ὡς βλέπουσι. καὶ διὰ 
τὴν ὥραν ὀλέϑριον. Μετοπώρου γὰρ ἦν ἡ ἀρχή" καὶ 

5 πολλοὶ μὲν ἠσθένουν ἤδη. πάντες δὲ ἠθύμουν. Ὁ δὲ 
Νικίας χαλεπῶς ἤκουε τὴν φυγὴν καὶ τὸν ἀπόπλουν, 
οὐ τῷ μὴ δεδιέναι τοὺς Συρακουσίους, ἀλλὰ τῷ μᾶλλον 
τοὺς ᾿4ϑηναίους καὶ τὰς ἐκείνων δίκας καὶ συκοφαντίας 
φοβεῖσϑαι. ΖΔιεινὸν μὲν οὖν οὐδὲν αὐτόϑι προσδοκᾶν 

10 ἔφασκεν, εἰ δὲ συμβαίη. μᾶλλον αἱρεῖσϑαι τὸν ὑπὸ τῶν 
πολεμίων ϑάνατον ἢ τὸν ὑπὸ τῶν πολιτῶν. οὐχ ὅμοια 
φρονῶν οἷς ὕστερον 0 Βυξάντιος Aécv εἶπε πρὸς τοὺς 
ἑαυτοῦ πολίτας. ,,BovAouc A γὰρ ἔφη ..«μᾶλλον ὑφ᾽ 
ὑμῶν ἢ μεϑ᾽ ὑμῶν ἀποϑανεῖν““" περὶ μέντοι τόπου καὶ 

15 10906, εἰς ἣν μετατάξουσι τὸ στρατόπεδον, βουλεύσε-- 
69a, xo9' ἡσυχίαν. Ταῦτα δ᾽ αὐτοῦ λέγοντος ὁ μὲν 

Ζημοσθϑένης οὐδὲ τῇ προτέρᾳ γνώμῃ κατευτυχήσας 
ἐπαύσατο βιαξόμενος τοῖς δ᾽ ἄλλοις παρέσχξ τὸν Νι- 
κίαν προσδοκῶντα καὶ πιστεύοντα τοῖς ἔνδον οὕτως ἐρ- 

20 φωμένως ἀναμάχεσϑαι περὶ τῆς ἀποβάσεως᾽ διὸ καὶ συν-- 
ἐχώρησαν. "fic μέντοι στρατιὰ Συρακουσίοις ἐπῆλϑεν 
ἄλλη καὶ μᾶλλον ἥπτετο τῶν ᾿Αϑηναέων ἡ νόσος, ἤδη 
καὶ τῷ Νικίᾳ συνεδόκει μεϑέστασϑαι, καὶ παρήγγειλε 
τοῖς στρατιώταις εὐτρεπεῖς εἶναι πρὸς ἀπόπλουν. 

25 XXIII. Gc δ᾽ qv ἕτοιμα ταῦτα πάντα καὶ τῶν πο- 
Asuíov οὐδεὶς παρεφύλαττεν, ἅτε δὴ μὴ προσδοκών-- 
vov, ἐξέλιπεν ἡ σελήνη τῆς νυκτός, μέγα δέος τῷ Νικίᾳ 
καὶ τῶν ἄλλων τοῖς ὑπὸ ἀπειρίας ἢ δεισιδαιμονίας ἐκ- 

πεπληγμένοις τὰ τοιαῦτα. Τοῦ μὲν γὰρ ἡλίου τὴν περὶ 
βθοτὰς τριακάδας ἐπισκότησιν ἁμῶς γέπως ἤδη συνεφρό- 

vovv καὶ οἷ πολλοὶ γενομένην ὑπὸ τῆς σελήνης" αὐτὴν 
δὲ τὴν σελήνην, τινι συντυγχάνουσα καὶ πῶς αἰφνί- 
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διον ἐκ πανσελήνου τὸ φῶς ἀπόλλυσι καὶ χρόας ἵησι 
παντοδαπὰς, οὐ ῥάδιον ἦν καταλαβεῖν. ἀλλ᾽ ἀλλόκοτον 
ἡγοῦντο καὶ πρὸ συμφορῶν τινῶν μεγάλων ἐκ ϑεοῦ γι- 

νόμενον σημεῖον. Ὁ γὰρ πρῶτος σαφέστατόν τε πάν-- 
τῶν καὶ ϑαρφαλεώτατον περὶ σελήνης καταυγασμῶν καὶ 5 
σκιᾶς λόγον etg γφαφὴν “καταϑέμενος "Ἀναξαγόρας οὔτ᾽ 

αὐτὸς ἣν παλαιὸς οὔτε ὁ λόγος ἔνδοξος, ἀλλ᾽ ἀπόφφητος 

ἔτι καὶ δι᾽ ὀλίγων καὶ μετ᾽ εὐλαβείας τινὸς ἢ πίστεως 
βαδίζων. Οὐ γὰρ ἠνείχοντο τοὺς φυσικοὺς καὶ μετεω-- 
ρολέσχας τότε καλουμένους. ὡς εἰς αἰτέας ἀλόγους καὶ 10 
δυνάμεις ἀπρονοήτους καὶ κατηναγκασμένα πάϑη Ow 
τρίβοντας τὸ ϑεῖον, ἀλλὰ καὶ Πρωταγόρας ἔφυγε καὶ 
᾿Δναξαγόραν εἰρχϑέντα μόλις περιεποιήσατο Περικλῆς 
καὶ Σωκράτης. οὐδὲν αὐτῷ τῶν γε τοιούτων προσῆκον, 
ὅμως ἀπώλετο διὰ φιλοσοφίαν. 'Ovt δ᾽ ἡ Πλάτωνος 15 
ἐκλάμψασα δόξα διὰ τὸν βίον τοῦ ἀνδρός, καὶ ὅτι ταῖς 

539 ϑείαις καὶ κυριωτέραις ἀρχαῖς ὑπέταξε τὰς φυσικὰς 
ἀνάγκας, ἀφεῖλε τὴν τῶν λόγων τούτων διαβολὴν καὶ 

τοῖς μαϑήμασιν εἰς ἅπαντας ὁδὸν ἐνέδωκεν. Ὁ γοῦν 
ἑταῖρος αὐτοῦ Zlíov, x«9' ὃν χρόνον ἔμελλεν ἄρας ἐκ 
Ζακύνϑου πλεῖν ἐπὶ Διονύσιον ἐκλιπούσης τῆς σελή-- 
νης. οὐδὲν διαταραχϑεὶς ἀνήχϑη, καὶ κατασχὼν ἐν Xv- 
ρακούϑαις ἐξέβαλε τὸν τύραννον. Τῷ μέντοι Νικίᾳ συν-- 
ηνέχϑη τότε μηδὲ μάντιν ἔχειν ἔμπειρον" ὁ γὰρ συνή- 
ϑης αὐτοῦ καὶ τὸ πολὺ τῆς δεισιδαιμονίας ἀφαιρῶν 36 
Στιλβίδης ἐτεϑνήκει μικρὸν ἔμπροσϑεν. Ἐπεὶ τὸ ση- 
μεῖον. ὡς φησι Φιλόχορος; φεύγουσιν οὐκ ἣν πονηρόν, 
ἀλλὰ καὶ πάνυ χρηστόν" ἐπικρύψεως γὰρ αἱ σὺν φόβῳ 

πράξεις δέονται, τὸ δὲ φῶς πολέμιόν ἐστιν αὐταῖς, AA- 
Aog τε καὶ τῶν περὶ ἥλιον καὶ σελήνην ἐπὶ τρεῖς ἡμέοας 30 
ἐποιοῦντο φυλακήν. ὡς Αὐτοκλείδης διέγραψεν ἐν τοῖς 
ἐξηγητικοῖς᾽ o δὲ Νικίας ἄλλην ἔπεισε σελήνης ἀναμέ- 
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νεῖν περίοδον, ὥσπερ οὐκ εὐθὺς ϑεασάμενος αὐτὴν 
ἀποκαϑαρϑεῖσαν. ὅτε τὸν σκιερὸν τόπον καὶ ὑπὸ τῆς 
γῆς ἀντιφραττόμενον παρῆλϑε. 

XXIV. Μικροῦ δὲ πάντων ἀφέμενος τῶν ἄλλων 
5 ἔϑυέ τε καὶ διεμαντεύετο καϑήμενος. ἕως ἐπῆλϑον αὖ- 

τοῖς οἱ πολέμιοι, τῷ μὲν πεξῷ τὰ τείχη καὶ τὸ στρατό-- 
πεδον αὐτῶν πολιορκοῦντες, ταῖς δὲ ναυσὶ κύκλῳ τὸν 
λιμένα περιλαμβάνοντες, οὐκ αὐτοὶ μόνον ταῖς τριήρε- 

σιν, ἀλλὰ καὶ τὰ παιδάρια πανταχόϑεν ἐπιβαίνοντα τῶν 
ιοἁλιάδων καὶ ταῖς σκάφαις προσπλέοντα προὐκαλεῖτο 

τοὺς ᾿“ϑηναίους καὶ προὐπηλάκιξεν. Ὧν ἕνα, παῖδα 
γνωρίμων γονέων, Ἡρακλείδην, προεξελάσαντα τῷ 
πλοίῳ ναῦς ᾿Ζττικὴ διώκουσα κατελάμβανε. 4είσας δὲ 
περὶ αὐτῷ Πόλλιχος ὁ ϑεῖος ἀντελαύνει δέκα τριήρε- 

15 01v, ὧν ἤρχεν᾽ of δ᾽ ἄλλοι περὶ τοῦ Πολλίχου φοβηϑέν-: 

τες ὡσαύτως ἀνήγοντο. Καὶ ναυμαχίας ἰσχυρᾶς γενο- 
μένης ἐνίκησαν of. Συρακούσιοι, καὶ τὸν Εὐρυμέδοντα 
πολλῶν μετ᾽ ἄλλων διέφϑειραν. Ἦν οὖν οὐκέτι μένειν 
ἀνασχετὰ ᾿4ϑηναίοις, ἀλλὰ τῶν στρατηγῶν κατεβόων 

90 πεξῇ κελεύοντες ἀναχωρεῖν. Καὶ γὰρ οἵ Συρακούσιοι 
νικήσαντες εὐϑὺς ἐνέφραξαν καὶ ἀπέκλεισαν τὸν διέκ-- 
πλουν τοῦ λιμένος. Οἱ δὲ περὶ τὸν Νικίαν τοῦτο μὲν 
οὐκ ἐπείϑοντο" δεινὸν γὰρ ἦν ἀπολιπεῖν ὁλκάδας τὲ 
πολλὰς καὶ τριήρεις ὀλίγον ἀριϑμῷ διακοσίων ἀποδεού- 

9ὅ σας ἐμβιβάσαντες δὲ τῶν πεξῶν τοὺς ἀρίστους καὶ τῶν 
ἀκοντιστῶν τοὺς ἀλκιμωτάτους ἐπλήρωσαν ἑκατὸν καὶ 
δέκα τριήρεις αἵ γὰρ ἄλλαι ταρσῶν ἐνδεεῖς ἦσαν. Τὸν 
δὲ λοιπὸν ὄχλον ἔστησε παρὰ ϑάλασσαν ὁ Νικίας ἐκλι-- 
πὼν τὸ μέγα στρατόπεδον καὶ τὰ τείχη τὰ συνάπτοντα 

30z90g τὸ Ἡράκλειον, ὥστε, μὴ τεϑυκότων τὴν εἰϑισμέ- 
νην ϑυσίαν τῷ Ἡρακλεῖ τῶν Συρακουσίων, ϑῦσαι τότε 
τοὺς ἱερεῖς καὶ στρατηγοὺς ἀναβάντας ἤδη πληρουμε- 
νῶν τῶν τριήρων. 
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XXV, Ἐπεὶ δ᾽ οἵ μάντεις τοῖς Συρακουσίοις ἀπήγ- 
γειλαν ἐκ τῶν ἱερῶν λαμπρότητα καὶ v(xqv μὴ καταρ- 
χομένοις μάχης, ἀλλ᾽ ἀμυνομένοις (καὶ γὰρ τὸν Ἧρα- 
κλέα πάντων κρατεῖν ἀμυνόμενον καὶ προεπιχειρούμε- 
vov), ἀνήχϑησαν. 'H δὲ ναυμαχία πολὺ μεγίστη καὶ δ 

καρτερωτάτη γενομένη, καὶ μηδὲν ἐλάττονα πάϑη καὶ 
ϑορύβους παρασχοῦσα τοῖς ϑεωμένοις ἢ τοῖς ἀγωνιξο- 

μένοις διὰ τὴν παντὸς ἐπίβλεψιν τοῦ ἔργου ποικίλας 
μεταβολὰς καὶ ἀπροσδοκήτους ἐν ὀλίγῳ λαμβάνοντος, 
ἔβλαπτε ταῖς αὐτῶν παρασκευαῖς οὐχ ἧττον τῶν πολε- 10 

μέων τοὺς ᾿4ϑηναίους. ᾿Δϑροόαις γὰρ ἐμάχοντο ταῖς 
ναυσὶ καὶ βαρείαις πρὸς κούφας ἀλλαχόϑεν ἄλλας ἐπι- 
φερομένας, καὶ βαλλόμενοι λέϑοις ὁμοίαν ἔχουσι τὴν 
πληγὴν πανταχόϑεν ἀντέβαλλον ἀκοντίοις καὶ τοξεύ- 
μασιν, ὧν ὃ σάλος τὴν εὐθυβολίαν διέστρεφεν, ὥστε 5 
μὴ πάντα κατ᾽ αἰχμὴν προσφέρεσϑαι. Ταῦτα δ᾽ ̓ 4ρί- 

540 στων ὁ Κορίνϑιος κυβερνήτης ἐδίδαξε τοὺς Zivgaxov- 
σίους, καὶ παρὰ τὴν μάχην αὐτὴν ἀγωνιξόμενος προ- 
ϑύμως ἔπεσεν ἤδη κρατούντων τῶν Συρακουσίων. Γε- 
νομένης δὲ μεγάλης τροπῆς καὶ φϑορᾶς ἡ μὲν κατὰϑ0 
ϑάλασσαν φυγὴ τοῖς ᾿'4ϑηναίοις ἀποκέκοπτο" χαλεπὴν 
δὲ καὶ διὰ γῆς τὴν σωτηρίαν ὁρῶντες οὔτε ναῦς ἀφέλ- 
κοντας ἐγγύϑεν ἔτι τοὺς πολεμίους ἐκώλυον οὔτε νε- 

κρῶν ἤἥτησαν ἀναίρεσιν, ἅτε δὴ τῆς ἐκείνων ἀταφίας 
τὴν τῶν νοσούντων καὶ τετρωμένων ἀπόλειψιν οἰκτρο- 38 

τέραν οὖσαν ἤδη πρὸ ὀφθαλμῶν ἔχοντες, αὑτοὺς δὲ 
κἀκείνων ἐπιπονωτέρους ἡγούμενοι, μετὰ πλειόνων 

κακῶν ἐπὶ ταὐτὸ πάντως ἀφιξομένους τέλος. 
XXVI. ϑρμημένων δ᾽ αὐτῶν ἀπαίρειν διὰ νυκτὸς 

of μὲν περὶ τὸν Γύλιππον, ὁρῶντες ἐν ϑυσίαις καὶ πό- 80 
τοις τοὺς Συρακουσίους διά ve τὴν νίκην καὶ τὴν &og- 

την ὄντας, οὔτε πείσειν οὔτε βιάσεσϑαι προσεδόκων 
PLUT. viT, IIT. 
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ἀναστάντας ἤδη προσφέρεσϑαι τοῖς πολεμίοις ἀπιοῦσιν, 
Ἑομοκράτης δ᾽ αὐτὸς ἀφ᾽ ἑαυτοῦ συνθεὶς ἐπὶ τὸν Νι- 
κίαν ἀπάτην ἔπεμψέ τινας τῶν ἑταίρων πρὸς αὐτόν, ἀπ᾿ 

ἐκείνων μὲν ἥκειν τῶν ἀνδρῶν φάσκοντας, οἵ καὶ πρό- 
ὅ τερον εἰώϑεσαν κρύφα τῷ Νικία διαλέγεσθαι, παραι-- 
νοῦντας δὲ μὴ πορεύεσϑαι διὰ τῆς νυκτός, ὡς τῶν Συ-- 

ρακουσίων ἐνέδρας πεποιημένων αὐτοῖς καὶ προκατε-- 
χόντων τὰς παρόδους. Τούτῳ δὲ καταστρατηγηϑεὶς ὁ 
Νικίας ὑπέμενεν ἃ ψευδῶς ἔδεισεν ὑπὸ τῶν πολεμίων 

ιοἀληϑῶς παϑεῖν. IloosiQ9óvvsg γὰρ ἀμ᾽ ἡμέρα τὰς δυσ- 
χωρίας τῶν ὁδῶν κατέλαβον καὶ τὰς διαβάσεις τῶν 
ποταμῶν ἀπετείχισαν τάς τε γεφύρας ἀπέκοψαν. ἐν δὲ 
τοῖς ὁμαλοῖς καὶ πεδινοῖς τοὺς ἱππεῖς ἔταξαν. ὥστε μη-- 

δένα λελεῖφϑαι τοῖς ᾿4ϑηναίοις τόπον ἀμαχεὶ προελ- 
Ι6ϑεῖν. OL δὲ καὶ τὴν ἡμέραν ἐκείνην καὶ τὴν νύχτα τὴν 

ἑτέραν ἐπιμείναντες ἐπορεύοντο κλαυϑμῷ καὶ ὀλοφυρ- 
UG, καϑάπερ ἐκ πατρίδος, οὐ πολεμίας, ἀνιστάμενοι, 
διὰ τὰς ἀπορίας τῶν ἀναγκαίων καὶ τὰς ἀπολείψεις τῶν 
ἀδυνάτων φίλων καὶ συνήϑων. ὅμως τὰ παρόντα κακὰ 

20 χουφότερα τῶν προσδοκωμένων νομίξοντες εἶναι. IIoA- 

λῶν δὲ δεινῶν ἐν τῷ στρατοπέδῳ φαινομένων οὐδὲν ἦν 
οἰκτρότερον αὐτοῦ Νικίου ϑέαμα, κεκακωμένου μὲν 
ὑπὸ τῆς ἀσϑενείας, συνεσταλμένου δὲ παρ᾽ ἀξίαν εἰς 
ἀναγκαίαν δέαιταν καὶ τὰ μικρότατα τῶν ἐφοδέων εἰς τὸ 

26 σῶμα πολλῶν διὰ τὴν νόσον δεόμενον, πράττοντος δὲ 
μετ᾽ ἀρρωστίας καὶ καρτεροῦντος ἃ πολλοὶ τῶν ἐρρω-- 
μένων μόλις ὑπέμενον. καταφανοῦς δὲ πᾶσιν ὄντος οὐ 
δι᾿ αὑτὸν οὐδὲ τῷ φιλοψυχεῖν τοῖς πόνοις ἐμμένοντος, 
ἀλλὰ δι᾽ ἐκείνους τὴν ἐλπέδα μὴ προϊεμένου. Καὶ γὰρ 

80 εἰς δάκρυα καὶ ὀδυρμοὺς τῶν ἄλλων ὑπὸ φόβου καὶ λύ- 
πης τρεπομένων. κεῖνος. εἴ ποτε βιασϑείη τοῦτο ποιη- 

σαι, δῆλος ἦν τὸ αἰσχρὸν καὶ τὸ ἀκλεὲς τῆς στρατείας 
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ἀναλογιξόμενος πρὸς τὸ μέγεϑος καὶ τὴν δόξαν ὧν ἤλ- 

πιξε κατορϑώσειν. Οὐ μόνον δ᾽ αὐτοῦ τὴν ὄψιν ὁρῶν-- 
τες, ἀλλὰ καὶ τῶν λόγων μνημονξύοντες καὶ τῶν παραυ- 
véGsQv , ἃς ἐποιήσατο κωλύων τὸν ἔκπλουν, ἔτι μᾶλλον 
ἐνόμιξον ἀναξίως ταλαιπωρεῖν" καὶ πρὸς τὰς ἐκ ϑεῶν ὁ 
ἐλπέδας ἀϑύμως εἶχον, ἐννοοῦντες, ὡς ἀνὴρ ϑεοφιλὴς 
καὶ πολλὰ καὶ μεγάλα λαμπρυνάμενος πρὸς τὸ θεῖον ov- 
δενὸς ἐπιεικεστέρᾳ τύχῃ χρῆται τῶν κακίστων ἐν τῷ 
στρατεύματι καὶ ταπεινοτάτων. 

XXVIL Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ὃ γε Νικίας ἐπειρᾶτο καὶ 10 
φωνῇ καὶ προσώπῳ καὶ δεξιώσει κρείττων ὁρᾶσϑαι τῶν 
δεινῶν. Καὶ παρὰ πᾶσάν ys τὴν πορείαν ἐφ᾽ ἡμέρας 
ὀκτὼ βαλλόμενος καὶ τραυματιξόμενος ὑπὸ τῶν πολε-- 

541 μίων ἀήττητον ἐφύλαττε τὴν σὺν αὐτῷ δύναμιν, ἄχρι 
οὐ “4ημοσϑένης ἑάλω καὶ τὸ uer ἐκείνου στράτευμα,15 

περὶ τὴν Πολυξήλειον αὐλὴν ἐν τῷ διαμάχεσθαι καὶ 
ὑπολείπεσϑαι κυκλωϑέν. Αὐτὸς δὲ ΖΙημοσϑένης σπα- 
σάμενος τὸ ξίφυς ἔπληξε μὲν ἑαυτόν, οὐ μὴν ἀπέϑανε, 
ταχὺ τῶν πολεμίων περισχόντων καὶ συλλαβόντων αὖὐ- 
τόν. Ὡς δὲ τῷ Νικίᾳ προσελάσαντες ἔφραξον οἵ Σίυρα--30 
κούσιοι καὶ πέμψας ἱππέας ἔγνω τὴν ἐκείνου τοῦ στρα- 
τεύματος ἅλωσιν, ἠξίου σπείσασϑαι πρὸς τὸν Γύλιπ- 
πον, ὅπως ἀφῶσι τοὺς ᾿4ϑηναίους ἐκ Σικελίας ὅμηρα 
λαβόντες ὑπὲρ τῶν χρημάτων, ὅσα Συρακουσέοις ἀνά-- 
Acro πρὸς τὸν πόλεμον. Οἱ δ᾽ οὐ προσεῖχον, ἀλλὰ προς 36 
ὕβριν καὶ μετ᾽ ὀργῆς ἀπειλοῦντες καὶ λοιδοροῦντες 
ἔβαλλον ἤδη πάντων ἐνδεῶς ἔχοντα τῶν ἀναγκαίων. 
Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὴν νύκτα διεκαρτέρησε καὶ τὴν ἐπι-- 
οὖσαν ἡμέραν προΐει βαλλόμενος πρὸς τὸν Acívagov 
ποταμόν. Ἐκεῖ δὲ τοὺς μὲν οἵ πολέμιοι συνενεγκόντες 80 
ἐνέσεισαν εἰς τὸ δεῖϑρον. οἵ δὲ φϑάνοντες ὑπὸ δέψους 
ἔρριπτον ἑαυτούς" καὶ πλεῖστος ἐνταῦϑα μόρος ἦν καὶ 

x* 
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ὠμότατος ἐν τῷ ποταμῷ πινόντων ἅμα καὶ σφαττομέ- 
νῶν. ἄχρι Νικίας Γυλίππῳ προσπεσὼν εἶπεν" ,,EAsog 
ὑμᾶς. ὦ Γύλιππε, λαβέτω νικῶντας, ἐμοῦ μὲν μηδείς, 
ὃς ἐπὶ τηλικαύταις εὐτυχίαις ὄνομα καὶ δόξαν ἔσχον, τῶν 

5 δ᾽ ἄλλων ᾿Αϑηναίων, ἐννοηθέντας, ὅτι κοιναὶ μὲν at 
τύχαι τοῦ πολέμου. μετρίως δ᾽ αὐταῖς καὶ πράως ἐχρή- 
δαντο ἐν οἷς εὐτύχουν ᾿4ϑηναῖοι πρὸς ὑμᾶς.“ Τοιαῦτα 
τοῦ Νικέου λέγοντος ἔπαϑε μέν τι καὶ πρὸς τὴν ὄψιν 
αὐτοῦ καὶ πρὸς τοὺς λόγους ὁ Γυύλιππορ᾽ ἤδει γὰρ τοὺς 

10.Δακεδαιμονίους &U πεπονϑότας ὑπ᾽ αὐτοῦ περὶ τὰς γε-- 
νομένας διαλύσεις" μέγα δ᾽ ἡγεῖτο πρὸς δόξαν, εἰ ξῶν-- 

τας ἀπαγάγοι τοὺς ἀντιστρατήγους. Zh τόν ve Νικίαν 
ἀναλαβὼν ἐϑάρρυνε καὶ τοὺς ἄλλους ξωγρεῖν παρήγ- 
γειλε. Βραδέως δὲ τοῦ παραγγέλματος διϊκνουμένου 

16 πολλῷ τῶν φονευϑέντων ἐλάττονες οἱ διασωϑέντες ἐγέ-- 

vovro' καίτοι πολλοὶ διεκλάπησαν ὑπὸ τῶν στρατιω-- 
τῶν. Τοὺς δὲ φανερῶς ἑαλωκότας ἀϑροίσαντες τὰ μὲν 
κάλλιστα καὶ μέγιστα δένδρα τῶν περὶ τὸν ποταμὸν 
ἀνέδησαν αἰχμαλώτοις πανοπλέαις, ἐστεφανωμένοι δὲ 

320 αὐτοὶ καὶ κοσμήσαντες ἵππους διαπρεπῶς. κείραντες δὲ 
τοὺς τῶν πολεμέων εἰσήλαυνον sig τὴν πόλιν, ἀγῶνα 
λαμπρότατον, ὧν Ἕλληνες πρὸς Ἕλληνας ἠγωνίσαντο 
καὶ νίκην τελεωτάτην κράτει πλείστῳ καὶ ῥώμῃ μεγίστῃ 
προϑυμίας καὶ ἀρετῆς κατωρϑωκότες. 

95 — XXVIII. Ἐχκλησίας δὲ πανδήμου Συρακουσίων καὶ 
τῶν συμμάχων γενομένης, Εὐρυκλῆς ὁ δημαγωγὸς éyga- 

ψε πρῶτον μὲν τὴν ἡμέραν, ἐν ἡ τὸν Νικίαν ἔλαβον, 

ἱερὰν ἔχειν ϑύοντας καὶ σχολάξοντας ἔργων. ᾿Ζσιναρίαν 
τὴν ἑορτὴν ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ καλοῦντας" ἡμέρα δ᾽ ἦν 

βοτετρὰς φϑένοντος τοῦ Καρνείου μηνός, ὃν ᾿4ϑηναῖοι 
Μεταγειτνιῶνα προσαγορεύουσι" τῶν δ᾽ ᾿4ϑηναίων 
τοὺς μὲν οἰκέτας ἀποδόσϑαι καὶ τοὺς ἄλλους συμμᾷ- 
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χους, αὐτοὺς δὲ καὶ τοὺς ἀπὸ Σικελίας φρουρεῖν ἐμβα- 
λόντας εἰς τὰς λατομίας πλὴν τῶν στρατηγῶν, ἐκείνους 
δὲ ἀποκτεῖναι. Ταῦτα προσδεχομένων τῶν Συρακου- 
σίων Ἑρμοκράτης μὲν εἰπών. ὅτι τοῦ νικᾶν κρεῖττόν 
ἐστι τὸ καλῶς χρῆσϑαι τῇ νύκῃ; οὐ μετρέως ἐθορυβήϑη, 5 
Γύλιππον δὲ τοὺς στρατηγοὺς τῶν ᾿4ϑηναίων ἐξαιτού-- 
μενον ξῶντας ἀγαγεῖν “ακεδαιμονίοις ὑβρίξοντες ἤδη 

τοῖς εὐτυχήμασιν οἱ Συρακούσιοι κακῶς ἔλεγον. ἄλλως 
τε καὶ παρὰ τὸν πόλεμον αὐτοῦ τὴν τραχύτητα καὶ τὸ 
“Μακωνικὸν τῆς ἐπιστασίας οὐ ῥαδίως ἐνηνοχότες, ὡς 0510 

549 Τίμαιός φησι, καὶ μικρολογίαν τινὰ καὶ πλεονεξίαν κα-- 

τεγνωκότες. ἀρρώστημα πατρῷον, ἐφ᾽ ᾧ καὶ Κλεανδρίέ- 

δης ὁ πατὴρ αὐτοῦ δώρων ἁλοὺς ἔφυγε, καὶ οὗτος αὐὖ-- 
τὸς ἀπὸ τῶν χιλέων ταλάντων, ἃ Δύυσανδρος ἔπεμψεν 

εἰς Σπάρτην. ὑφελόμενος τριάκοντα καὶ κρύψας ὑπὸ 18 
τὸν ὄροφον τῆς οἰκίας, εἶτα μηνυϑείς, αἴσχιστα πάν-- 

τῶν ἐξέπεσεν. ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν ἐν τῷ “υσάνδρου βίῳ 
μᾶλλον διηκρέβωται. Ζημοσϑένην δὲ καὶ Νικίαν ἀπο-- 
ϑανεῖν Τίμαιος οὔ φησιν ὑπὸ Συρακουσίων κελευσϑέν-- 

τας. ὡς Φίλιστος ἔγραψε καὶ Θουκυδέδης, ἀλλ᾽ Ἕρμο--20 
κράτους πέμψαντος, ἔτι τῆς ἐκκλησίας συνεστώθδης, καὶ 

δι᾿ ἑνὸς τῶν φυλάκων παρέντων αὐτοὺς δι’ αὑτῶν 
ἀποϑανεῖν᾽ τὰ μέντοι σώματα πρὸς ταῖς πύλαις ἐκβλη- 
ϑέντα κεῖσϑαι φανερὰ τοῖς δεομένοις τοῦ ϑεάματος. 
Πυνϑάνομαι 03 μέχρι νῦν ἐν Συρακούσαις ἀσπέδα κει-- 36 
μένην πρὸς ἱερῷ δείκνυσθαι, Νικέου μὲν λεγομένην, 

χρυσοῦ δὲ καὶ πορφύρας sv πῶς πρὸς ἄλληλα μεμιγμέ- 

vov δι᾿ ὑφῆς συγκεκροτημένην. 
XXIX. Τῶν δ᾽ A9qvotcov οἱ μὲν πλεῖστοι διεῳφϑά- 

ρησαν ἐν ταῖς λατομέαις ὑπὸ νόσου καὶ διαίτης πονηρᾶς,80 

εἰς ἡμέραν ἑκάστην κοτύλας δύο κριϑῶν λαμβάνοντες 
καὶ μέαν ὕδατος, οὐκ ὀλίγοι δ᾽ ἐπράϑησαν διακλαπέν-- 
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τες ἢ καὶ διαλαϑόντες ὡς οἰκέται. Καὶ τούτους ὡς oi- 
κέτας ἐπώλουν στίζοντες ἵππον εἰς τὸ μέτωπον ἀλλ᾽ 
ἦσαν οἵ καὶ τοῦτο πρὸς τῷ δουλεύειν ὑπομένοντες. 
Ἐβοήϑει δὲ καὶ τούτοις ἢ τ᾽ αἰδὼ καὶ τὸ κόσμιον. ἢ 

δ γὰρ ἠλευϑεροῦντο ταχέως ἢ τιμώμενοι παρέμενον τοῖς 
κεκτημένοις. Ἔνιοι δὲ καὶ δι᾽ Εὐριπίδην ἐσώϑησαν. 
Μάλιστα γάρ. ὡς ἔοικε, τῶν ἐκτὸς Ἑλλήνων ἐπόϑησαν 
αὐτοῦ τὴν μοῦσαν οἱ περὶ Σικελίαν" καὶ μικρὰ τῶν 
ἀφικνουμένων ἑκάστοτε δείγματα καὶ γεύματα κομι- 

Ἰοξόντων ἐκμανϑάνοντες ἀγαπητῶς μετεδίδοσαν ἀλλή- 
λοις. Τότε γοῦν φασι τῶν σωθέντων οἴκαδε συχνοὺς 
ἀσπάσασϑαι τὸν Εὐριπίδην φιλοφρόνως, καὶ διηγεῖσϑαι 

τοὺς μέν, ὅτι δουλεύοντες ἀφείϑησαν ἐκδιδάξαντες ὅσα 
τῶν ἐκείνου ποιημάτων ἐμέμνηντο, τοὺς δ᾽, ὅτι πλανώ- 

15 evo, μετὰ τὴν μάχην τροφῆς καὶ ὕδατος μετέλαβον τῶν 
μελῶν σαντες. Οὐ δεῖ δὴ ϑαυμάξειν͵ Or, vovg Καυνίους 
φασὶ πλοίου προσφερομένου τοῖς λιμέσιν ὑπὸ λῃστρί- 
δων διωκομένου μὴ δέχεσθαι τὸ πρῶτον. ἀλλ᾽ ἀπείρ-- 
y&w , εἶτα μέντοι διαπυνθανομένους. εἰ γινώσκουσιν 

90 ἄσματα τῶν Εὐριπίδου, φησάντων ἐκείνων, οὕτω παρ-- 
εἴναι καὶ καταγαγεῖν τὸ πλοῖον. 

XXX. ᾿4ϑηναίοις δέ φασι τὴν συμφορὰν οὐχ ἥκιστα 
διὰ τὸν ἄγγελον ἄπιστον γενέσϑαι. Ξένος γάρ vig, ὡς 
ἔοικεν, ἀποβὰς εἰς Πειραιᾶ καὶ καϑίσας ἐπὶ κουρεῖον 

35 ὡς ἐγνωκότων ἤδη τῶν ᾿4ϑηναίων λόγους ἐποιεῖτο περὶ 
τῶν γεγονότων. Ὁ δὲ κουρεὺς ἀκούσας, πρὶν ἄλλους 
πυνϑάνεσϑαι, δρόμῳ συντείνας εἰς τὸ ἄστυ καὶ προσ- 
βαλὼν τοῖς ἄρχουσιν εὐθὺς κατ᾽ ἀγορὰν ἐνέβαλε τὸν 
λόγον. Ἐκπλήξεως δὲ καὶ ταραχῆς. ὡς εἰκός, γενομέ- 

30 vc οἱ μὲν ἄρχοντες ἐκκλησίαν συναγαγόντες εἰσήγαγον 
τὸν ἄνϑρωπον᾽ ὡς δ᾽ ἐρωτώμενος, παρ᾽ οὗ πύϑοιτο, 
σαφὲς οὐδὲν εἶχε φράξειν, δόξας λογοποιὸς εἶναι καὶ 
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ταράττειν τὴν πόλιν, εἰς τὸν τροχὸν καταδεϑεὶς £GvQs- 
βλοῦτο πολὺν χρόνον, ἕως ἐπῆλθον oí τὸ πᾶν κακὸν, 
ὡς εἶχεν, ἀπαγγέλλοντες. Οὕτω μόλις ὁ Νικίας ἐπι- 
στεύϑη παϑὼν ἃ πολλάκις αὐτοῖς προεῖπεν. 

ΚΡΑΣΣΟΣ. 

10 

548 I Μάρκος δὲ Κράσσος qv τιμητικοῦ καὶ ϑριαμβι- 
κοῦ πατρός, ἐτράφη δ᾽ ἐν οἰκίᾳ μικρᾷ μετὰ δυοῖν ἀδελ-- 
φῶν. Καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ γυναῖκες ἤσαν ἔτι τῶν 

γονέων ξώντων. καὶ πάντες ἐπὶ τὴν αὐτὴν ἐφοίτων 
τράπεξαν, ὅϑεν οὐχ ἥκιστα δοκεῖ καὶ διὰ τοῦτο σώφρων 16 
καὶ μέτριος γενέσϑαι πεοὶ τὴν δίαιταν. Α΄ ποϑανόντος 
δὲ τοῦ ἑτέρου τῶν ἀδελφῶν τῇ γυναικὶ συνῴκησε καὶ 
τοὺς παῖδας ἐξ ἐκείνης ἔσχεν, οὐδενὸς ἧττον καὶ περὶ 
ταῦτα Ῥωμαίων εὔτακτος γενόμενος. Καίτοι προϊὼν 
καϑ' ἡλικίαν αἰτίαν ἔσχε Δικιννίᾳ συνιέναι τῶν Ἑ στιά-- 20 
Óov μιᾷ παρϑένων᾽" καὶ δίκην ἔφυγεν ἡ Δικιννία Πλω-- 

τίου τινὸς διώκοντος. Ἦν δὲ προάστειον αὐτῇ καλόν, 
ὃ βουλόμενος λαβεῖν ὀλίγης τιμῆς ὁ Κράσσος καὶ διὰ 
τοῦτο προσκείμενος ἀεὶ τῇ γυναικὶ καὶ ϑεραπεύων εἰς 
τὴν ὑποψέαν ἐκείνην ἐνέπεσε" καὶ πρόπον τινὰ τῇ φιλο-- 25 
πλουτίᾳ τήν αἰτίαν τῆς φϑορᾶς ἀπολυσάμενος ὑπὸ τῶν 
δικαστῶν ἀφείϑη. Τὴν δὲ Δικιννίαν οὐκ ἀνῆκε πρότε-- 
gov ἢ τοῦ κτήματος κρατῆσαι... 

IL. Ῥωμαῖοι μὲν οὖν λέγουσι πολλαῖς ἀρεταῖς τοῦ 
Κράσσου κακίαν μόνην ἐπισκοτῆσαι τὴν φιλοπλουτίαν "80 
ἔοικε δὲ μία πασῶν ἐρρωμενεστέρα τῶν ἐν αὐτῷ κακιῶν 
γετομένη τὰς ἄλλας ἀμαυρῶσαι. Τεκμήρια δὲ τῆς φιλο-- 
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πλουτίας αὐτοῦ μέγιστα ποιοῦνται τόν τε τρόπον τοῦ 
πορισμοῦ καὶ τῆς οὐσίας τὸ μέγεϑος. Τριακοσίων γὰρ 
οὐ πλείω κεκτημένος ἐν ἀρχῇ ταλάντων. εἶτα παρὰ τὴν 
ὑπατείαν ἀποϑύσας μὲν τῷ Ἡρακλεῖ τὴν δεκάτην καὶ 

5 τὸν δῆμον ἑστιάσας, τρεῖς δὲ μῆνας ἑκάστῳ Ῥωμαίων 
σιτηρέσιον ἐκ τῶν αὑτοῦ παρασχών, ὅμως πρὸ τῆς ἐπὶ 
Πάρϑους στρατείας αὐτὸς αὑτῷ ϑέμενος ἐκλογισμὸν τῆς 
οὐσίας εὗρεν ἑκατὸν ταλάντων τίμημα πρὸς ἕπτακισχι- 
λέοις. Τὰ δὲ πλεῖστα τούτων. εἰ δεῖ μετὰ βλασφημίας 

10 εἰπεῖν τὸ ἀληϑές. ἐκ πυρὸς συνήγαγε καὶ πολέμου,ταῖϊς 
κοιναῖς ἀτυχίαις προσόδῳ τῇ μεγίστῃ χρησάμενος. Ὅτε 
γὰρ Σύλλας ἑλὼν τὴν πόλιν ἐπώλει τὰς οὐσίας τῶν ἀνῃ- 

ρημένων ὑπ᾽ αὐτοῦ, λάφυρα καὶ νομίξων καὶ ὀνομάξων, 
καὶ βουλόμενος ὅτι πλείστοις καὶ κρατίστοις προσομόρ- 

15 ξασϑαι τὸ ἄγος, οὔτε λαμβάνων οὔτ᾽ ὠνούμενος ἀπεῖπε. 
Πρὸς δὲ τούτοις ὁρῶν τὰς συγγενεῖς καὶ συνοίκους τῆς 
Ῥώμης κῆρας ἐμπρησμοὺς καὶ συνιξήσεις διὰ βάρος καὶ 
πλῆϑος οἰκοδομημάτων, ἐωνεῖτο δούλους ἀρχιτέκτονας 

καὶ οἰκοδόμους. Εἶτ᾽ ἔχων τούτους ὑπὲρ πεντακοσίους 
20 ὄντας, ἐξηγόραξε τὰ καιόμενα καὶ γειτνιῶντα τοῖς καιο-- 

μένοις, διὰ φόβον καὶ ἀδηλότητα τῶν δεσποτῶν ἀπ᾽ ὀλί- 
γῆς τιμῆς προϊεμένων, ὥστε τῆς Ῥώμης τὸ πλεῖστον μέ- 
οος ὑπ᾽ αὐτῷ γενέσϑαι. Τοσούτους δὲ κεκτημένος τε-- 
χνίτας οὐδὲν ὠκοδόμησεν αὐτὸς ἢ τὴν ἰδίαν οἰκίαν, ἀλλ᾽ 

25 ἔλεγε τοὺς φιλοικοδόμους αὐτοὺς ὑφ᾽ ἑαυτῶν καταλύε- 
σϑαι χωρὶς ἀνταγωνιστῶν. Ὄντων δ᾽ αὐτῷ παμπόλλων 
ἀργυρείων, πολυτιμήτου δὲ χώρας καὶ τῶν ἐργαξομέ- 
νῶν ἐν αὐτῇ, ὅμως ἄν τις ἡγήσαιτο μηδὲν εἶναι ταῦτα 
πᾶντα πρὸς τὴν τῶν οἰκετῶν τιμήν" τοσούτους ἐκέκτητο δ44 

80 καὶ τοιούτους, ἀναγνώστας, ὑπογραφεῖς, ἀργυρογνώμο- 
νας. διοικητάς, τραπεξζοκόμους,. αὐτὸς ἐπιστατῶν μαν- 
ϑαάνουσι καὶ προσέχων καὶ διδάσκων καὶ ὅλως vouítav 
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τῷ δεσπότῃ προσήκειν μάλιστα τὴν περὶ τυὺς οἰκέτας 
ἐπιμέλειαν ὡς ὄργανα ἔμψυχα τῆς οἰκονομικῆς. Καὶ 

τοῦτο μὲν ὀρθῶς ὁ Κράσσος, εἴπερ, ὡς ἔλεγεν, ἡγεῖτο 
τὰ μὲν ἄλλα διὰ τῶν οἰκετῶν χρῆναι, τοὺς δὲ οἰκέτας 
δι᾿ αὑτοῦ κυβερνᾶν" τὴν γὰρ οἰκονομικὴν ἐν ἀψύχοις 5 
χρηματιστικὴν οὖσαν ἐν ἀνθρώποις πολιτικὴν γιγνομέ- 
νην ὁρῶμεν᾽ ἐκεῖνο δὲ οὐκ εὖ, τὸ μηδένα νομίξειν μηδὲ 
φάσκειν εἶναι πλούσιον, ὃς οὐ δύναται τρέφειν ἀπὸ τῆς 
οὐσίας στρατόπεδον (ὁ γὰρ πόλεμος οὐ τεταγμένα σιτεῖ-- 
ται. κατὰ τὸν ᾿ἀρχίδαμον, ὦσϑ᾽ ὁ πρὸς πόλεμον πλοῦ--10 
τος ἀόριστος). καὶ πολὺ τῆς Μαρίου γνώμης ἀπηρτημέ- 
vog. Ἐκεῖνος ydg, ἐπεὶ κατ ἄνδρα νείμας ἑκάστῳ δέκα 
καὶ τέσσαρα πλέϑρα γῆς ἔγνω πλέον ἐπιξητοῦντας, 
Μηδ εές“’ ἔφη ..γένοιτο Ῥωμαίων ὀλίγην ἡγούμενος τὴν 
τρέφειν ἀρκοῦσαν."“ 15 

III. Οὐ μὴν ἀλλὰ xal περὶ ξένους ἦν φιλότιμος ὁ 
Κράσσος" ἀνέῳκτο γὰρ ἡ οἰκία πᾶσι, καὶ τοῖς φίλοις ἐδά- 
νειξεν ἄνευ τόκων, ἀπήτει δ᾽ ἀποτόμως τοῦ χρόνου 
παρελθόντος, εἰς ὃν ἐδάνεξισε, καὶ τὸ προῖκα πολλῶν 

ἐγίνετο τόκων ἐπαχϑέστερον. Ἐν δὲ τοῖς δείπνοις ἡ μὲν 20 
κλῆσις ἦν ὡς τὰ πολλὰ δημοτικὴ καὶ λαώδης, ἡ δ᾽ εὐὖ- 
τέλεια τὴν καϑαριότητα καὶ τὴν φιλοφροσύνην ἡδίονα 
τοῦ πολυτελοῦς εἶχε. Παιδείας δὲ τῆς περὶ λόγον μά- 
λιστα μὲν τὸ ῥητορικὸν καὶ χρειῶδες εἰς πολλοὺς ἤ- 
ὅκησε, καὶ γενόμενος δεινὸς εἰπεῖν ἐν τοῖς μάλιστα Po-35 
μαίων ἐπιμελείᾳ καὶ πόνῳ τοὺς εὐφυεστάτους ὑπερέ- 
βαλεν. Οὐδεμίαν γὰρ οὕτω δίκην φασὶ μικρὰν οὐδ᾽ 
εὐκαταφρόνητον γενέσθαι, πρὸς ἣν ἀπαράσκευος ἦλ-- 
ϑεν, ἀλλὰ καὶ Πομπηΐου πολλάκις ὀκνυῦντος καὶ Καί- 

σαρος ἐξαναστῆναι καὶ Κικέρωνος ἐκεῖνος ἀνεπλήρου 80 
τὴν συνηγορίαν. Καὶ διὰ τοῦτο μᾶλλον ἤρεσκεν ὡς 
ἐπιμελὴς καὶ βοηϑητικός. Ἤρεσκε δὲ καὶ τὸ περὶ τὰς 
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δεξιώσεις καὶ προσαγορεύσεις φιλάνϑρωπον αὐτοῦ καὶ 
δημοτικόν. Οὐδενὶ γὰρ οὕτως ἀπήντησε Ῥωμαίων ἀδόξῳ 
καὶ ταπεινῷ Κράσσος. ὃν ἀσπασάμενον οὐκ ἀντιπροση- 
γόρευσεν ἐξ ὀνόματος. Δέγεται δὲ καὶ πολυμαϑὴς καϑ' 

5 ἱστορίαν γενέσϑαυ, καί τι καὶ φιλοσοφῆσαι τοῖς ᾿4ριστο- 

τέλους λόγοις προσϑέμενος., ὧν διδάσκαλον εἶχεν ᾿4λέ- 
ἕανδρον, ἄνθρωπον εὐκολίας καὶ πραότητος ἀπόδειξιν 
διδόντα τὴν πρὸς Κράσσον συνήϑειαν. Οὐ γὰρ ἦν &xo- 
φήνασϑαι ῥαδίως, πότερον προσῆλϑεν αὐτῷ πενέστερος 

10 προσελϑὼν ἐγένετο. Μόνος γοῦν ἀεὶ τῶν φίλων αὖ- 
τῷ συναποδημῶν στέγαστρον ἐλάμβανεν εἰς τὴν ὁδὸν 
καὶ τοῦτ᾽ ἐπανελϑὼν ἀπῃτεῖτο. [Φεῦ τῆς ὑπομονῆς, 
οὐδὲ τὴν πενίαν ὁ τλήμων ἀδιάφορον ἡγούμενος.) AAA 
ταῦτα μὲν ὕστερον. 

15 IV. Ἐπεὶ δὲ Κίννας καὶ Μάριος κρατήσαντες εὐθὺς 

ἦσαν ἔνδηλοι κατιόντες οὐκ ἐπ᾽ ἀγαϑῷ τῆς πατρίδος, 
ἐπ᾽ ἀναιρέσει δ᾽ ἄντικρυς καὶ ὀλέϑρῳ τῶν ἀρίστων, οἵ 
μὲν ἐγκαταληφϑέντες ἀπέθνησκον, ὧν ἣν καὶ ὁ πατὴρ 
Κράσσου καὶ ὁ ἀδελφός, αὐτὸς δὲ νέος ὧν παντάπασι 

20v0 μὲν αὐτίκα δεινὸν ἐξέφυγε, πάντη δὲ περιβαλλόμε- 
νον ἑαυτὸν αἰσϑανόμενος καὶ κυνηγετούμενον ὑπὸ τῶν 
τυράννων τρεῖς φίλους ἀναλαβὼν καὶ ϑεράποντας δέκα, 
τάχει δ᾽ ὑπερβάλλοντι χρησάμενος εἰς Ἰβηρίαν ἔφυγε, 
γεγονὼς πάλαι στρατηγοῦντος τοῦ πατρὸς αὐτόϑι καὶ 

δ φίλους πεποιημένος. Εὐρὼν δὲ πάντας περιδεεῖς καὶ 

τὴν ὠμότητα τὴν Μαρίου καϑάπερ ἐφεστῶτος αὐτοῖς 
τρέμοντας,οὐδενὶ γενέσϑαι φανερὸς ἐθάρρησεν, ἀλλ᾿ εἰς 548 
ἀγροὺς ἐμβαλὼν παραλίους Οὐϊβίου Πακιακοῦ σπή- 
λαιον ἔχοντας εὐμέγεϑες ἔκρυψεν ἑαυτόν. Πρὸς δὲ τὸν 

80 Οὐΐβιον ἔπεμψεν ἕνα δοῦλον ἀποπειρώμενος, ἤδη καὶ 
τῶν ἐφοδίων ἐπιλιπόντων. Ὁ δὲ Οὐΐβιος ἀκούσας ἤσϑη 
τε σωξομένῳ καὶ πυϑόμενος τὸ πλῆϑος τῶν σὺν αὐτῷ 
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καὶ τὸν τόπον αὐτὸς μὲν ovx ἦλϑεν εἰς ὄψιν, τὸν δὲ τῶν 
χωρίων ἐπίτροπον προσαγαγὼν ἐγγὺς ἐκέλευσε καϑ' 
ἡμέραν δεῖπνον πεποιημένον κομίξεινγκαὶ τιϑέντα παρὰ 
τὴν πέτραν ἀπέρχεσϑαι σιωπῇ καὶ μὴ πολυπραγμονεῖν 
μηδ᾽ ἐξετάξειν, προειπὼν πολυπραγμονοῦντι ϑάνατον, 
συμπράττοντι δὲ τοῦτο πιστῶς ἐλευϑερίαν. Τὸ δὲ σπή-- 
λαιον ovx ἄπωϑεν μέν ἐστι ϑαλάσσης, κρημνοὶ δὲ περὶ 
αὐτὸ συμφερόμενοι λεπτὴν καὶ ἀσαφῆ παραπέμπουσι 
λαύραν ἄγουσαν εἰ εἴσω. παρελϑόντι δ᾽ ὕψος τὸ ϑαυμα- 
στὸν ἀναπέπταται καὶ κατ᾽ εὖρος ἔχει κόλπους ÓU ἀλ- 1ὸ 

λήλων ἀνοιγομένους μεγάλαις περιφερξέαις. ᾿Αμοιρεῖ δ᾽ 
οὔτε ὕϑατος οὔτε φωτός, ἀλλὰ πηγὴ μὲν ἡδίστου νάμα- 
τος ὑπορρεῖ παρὰ τὸν κρημνόν, αὐτοφυεῖς δὲ ῥωχμοὶ 
τῆς πέτρας ἢ μάλιστα περιπίπτει τὸ φῶς ἔξωϑεν ὑπο- 
λαμβάνουσι; καὶ καταλάμπεται ἡμέρας τὸ χωρίον. Ὁ δ᾽ 15 

ἐντὸς ἀὴρ ἀστάλακτος καὶ καϑαρός, πυκνότητι τῆς πέ-- 
τρᾶς τὸ νοτερὸν καὶ ἀποτηκόμενον εἰς τὴν πηγὴν ἐκ- 
πιεξούσης. 

V. Ἐνταῦϑα διατρίβοντι τῷ Κράσσῳ τὰ ἐπιτήδεια 
καϑ' ἡμέραν ἐφοίτα κομίξων ὁ ἄνϑρωπος. αὐτὸς μὲν 30 
οὐχ ὁρῶν ἐκείνους οὐδὲ γινώσκων, ὑπὶ ἐκείνων δὲ κα- 
ϑορώμενος εἰδότων καὶ παραφυλαττόντων τὸν καιρόν. 
Ἦν δ᾽ ἄφϑονα καὶ πρὸς ἡδονήν, οὐ μόνον χρδίαν, ποιού-- 
μενα τὰ πρὸς τὸ δεῖπνον. Ἐγνώκει γὰρ ὁ Οὐΐβιος ἅπά- 
61] φιλοφρυσύνῃ ϑεραπεύειν τὸν Κράσσον, Q ye καὶ τὸ 25 

τῆς ὥρας ἐν νῷ λαβεῖν ἐπῆλϑεν, ὡς παντάπασι νεανίας 

εἴη καί τι καὶ ταῖς καϑ' ἡλικίαν ἡδοναῖς αὐτοῦ χαρι-- 
*océov, ἐπεὶ τήν ys χρείαν ἀναγκαίως μᾶλλον ἢ προϑύ- 
jog ὑπουργοῦντος εἶναι. Z1Uo δὴ ϑεραπαινίδας εὐπρε-- 
πεῖς ἀναλαβὼν ἐβάδιξεν ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν. Ὡς δ᾽ ἦλϑεν 80 
ἐπὶ τὸν τόπον͵ δείξας τὴν ἄνοδον ἐκέλευεν εἴσω πορεύ-- 
δσϑον καὶ ϑαρρεῖν. Οἱ δὲ περὶ τὸν Κράσσον ἰδόντες 

οι 
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προσερχομένας ἔδεισαν, μὴ καταφανὲς καὶ γνώριμον δζῃ 
τὸ χωρίον" ἀνέκρυνον οὖν αὐτάς, τί βούλονται καὶ τένες 
εἰσίν. Sc δ᾽ ἀπεκρίναντο δεδιδαγμέναι δεσπότην ξητεῖν 

ἐνταῦϑα κρυπτόμενον, μαϑὼν 0 Κράσσος τοῦ Οὐϊβίου 

5 τὴν πρὸς αὐτὸν παιδιὰν καὶ φιλοφροσύνην ἀνέλαβε τὰς 
παιδίσκας" καὶ συνῆσαν αὐτῷ τὸν λοιπὸν χρόνον ὧν 
ἐδεῖτο φράξουσαι καὶ διαγγέλλουσαι πρὸς τὸν Οὐΐβιον. 
Τούτων φησὶ τὴν ἑτέραν ἤδη πρεσβῦτιν οὖσαν ὃ Φαι-- 
νεστέλλας ἰδεῖν αὐτός, καὶ πολλάκις ἀκοῦσαι μεμνημέ- 

ιονης ταῦτα καὶ διεξιούσης προϑύμως. 
VI. Ὁ δὲ Κράσσος ὀκτὼ μῆνας οὕτω διαγαγὼν καὶ 

διακλαπείς, ἄμα τῷ πυϑέσϑαι τὴν Κέννα τελευτὴν φα- 
νερὸς γενόμενος, συνδραμόντων πρὸς αὐτὸν οὐκ ὀλίγων 
ἀνθρώπων. ἐπιλεξάμενος δισχιλίους καὶ πεντακοσίους 

15 ἐπήρχετο τὰς πόλεις" καὶ μίαν ys διήρπασε Μαλάκην, 
ὡς πολλοὶ γεγράφοσιν. αὐτὸν δέ φασιν ἀρνεῖσθαι καὶ 
διαμάχεσϑαι πρὸς τοὺς λέγοντας. Ἐκ τούτου συναγα- 

γὼν πλοῖα καὶ διαπεράσας εἰς Διβύην ἀφέκετο πρὸς 

Μέτελλον Πίον, ἔνδοξον ἄνδρα, συνειλοχότα στρατιὰν 

2000x εὐκαταφρόνητον. Οὐ πολὺν δὲ χρόνον ἐνταῦϑα 

παρέμεινεν. ἀλλὰ στασιάσας τῷ Μετέλλῳ πρὸς Σύλλαν 
ἀπῆρε καὶ συνῆν ἐν τοῖς μάλιστα τιμώμενος. Ἐπεὶ δὲ 
διαβὰς εἰς Ἰταλίαν ὁ Σύλλας πάντας ἐβούλετο τοὺς σὺν 

αὐτῷ νέους ἔχειν ἐνεργοὺς καὶ πρὸς ἄλλην ἄλλον ἔτατ- 
35 τὲ πρᾶξιν. ἀποστελλόμενος εἰς Μαρσοὺς ἐπὶ στρατιὰν ὁ 

Κράσσος ἤτει φύλακας" ἡ γὰρ πάροδος ἦν παρὰ τοὺς 
πολεμίους. Εἰπόντος δὲ τοῦ Σύλλα σὺν ὀργῇ καὶ σφό- 546 

δοα πρὸς αὐτόν ,,Zl(Ócout σοι φύλακας τὸν πατέρα, τὸνϑ 

ἀδελφόν; τοὺς φίλους. τοὺς συγγενεῖς, ὧν παρανόμως 
80 καὶ ἀδίκως ἀναιρεϑέντων ἔργῳ μετέρχομαι τοὺς φονεῖς," 

οὕτω παϑών τι καὶ παροξυνϑεὶς ὁ Κράσσος εὐθὺς ἐξῆλ- 
9e, καὶ διὰ τῶν πολεμίων ὠσάμενος εὐρώστως δύναμίν 
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τε συχνὴν ἤϑροισε καὶ πρόϑυμον αὑτὸν ἐν τοῖς ἀγῶσι 
τῷ Σύλλᾳ παρεῖχεν. Am ἐκείνων δὲ τῶν πράξεων λέ- 
γουσιν αὐτῷ πρῶτον ἐγγενέσϑαι τὴν πρὸς Πομπήϊον 
ὑπὲρ δόξης ἅμιλλαν καὶ φιλοτιμίαν. Ὁ γὰρ Πομπήϊος 
ἡλικίᾳ τε λειπόμενος αὐτοῦ καὶ πατρὸς γεγονὼς ἀδοξή-- 5 
σαντος ἐν Ῥώμῃ καὶ μιδηϑέντος ἔσχατον μῖσος ὑπὸ τῶν 
πολιτῶν, ἐν ἐκείνοις τοῖς πράγμασιν ἐξέλαμψε καὶ διε-- 

φάνη μέγας, ὥστε Σύλλαν, ἃ πρεσβυτέροις καὶ ἰσοτίμοις 
οὐ πάνυ πολλάκις παρεῖχεν. ὑπεξανίστασϑαι προσιόν-- 
τος αὐτοῦ καὶ κεφαλὴν ἀποκαλύπτεσϑαι καὶ προσειπεῖν 10 
αὐτοκράτορα. Ταῦτα διέκαιε καὶ παρώξυνε τὸν Κράσ-- 
σον οὐκ ἀλόγως ἐλασσούμενον. Ἐμπειρίας τε γὰρ ἐνδεὴς 
qv καὶ τῶν πράξεων αὐτοῦ τὴν χάριν ἀφήρουν at συγ- 
γενεῖς κῆρες ἐπιφερόμεναι, φιλοκέρδεια καὶ μικρολογία. 
Καὶ γὰρ πόλιν Ὀμβρικὴν Τουδερτίαν ἑλὼν ἔδοξε πλεῖ-- κε 
στα τῶν χρημάτων σφετερίσασϑαι; καὶ διεβλήϑη πρὸς 
Σύλλαν. AA ἔν γε τῷ περὶ τὴν Ῥώμην ἀγῶνι πάντων 
γενομένῳ μεγίστῳ καὶ τελευταίῳ Σύλλας μὲν ἡττήϑη, 
τῶν κατ᾽ αὐτὸν ὠσϑέντων καὶ συντριβέντων, Κρασ- 
ὅος δὲ τὸ δεξιὸν κέρας ἔχων ἐνίκησε καὶ μέχρι vv-20 
κτὸς διώξας τοὺς πολεμίους ἔπεμψε πρὸς Σύλλαν, δεῖ-- 
πνον αἰτῶν τοῖς στρατιώταις καὶ τὸ κατόρϑωμα φράξων. 
Ἐν δὲ ταῖς προγραφαῖς καὶ δημεύσεσι πάλιν κακῶς 
ἤκουσεν, ὠνούμενός τε τιμῆς βραχείας μεγάλα πράγματα 
καὶ δωρεὰς αἰτῶν. Ἐν δὲ Βρεττίοις λέγεται καὶ προ-- 35 

γράψαι τινὰ οὐ Σύλλα κελεύσαντος, ἀλλ᾽ ἐπὶ χρηματι- 
σμῷ, δι᾽ ὃ καὶ Σύλλαν καταγνόντα πρὸς μηϑὲν ἔτι χρῆ- 

σϑαι δημόσιον αὐτῷ. Καίτοι δεινότατος qv Κράσσος 

πάντας ἀνθρώπους κολακείᾳ κατεργάσασϑαι, πάλιν δ᾽ 

αὐτὸς ὑπὸ πάντων διὰ κολακείας εὐάλωτος. Ἴδιον δὲ 80 

κἀκεῖνο περὶ αὐτοῦ λέγεται, φιλοκερδέστατον ὄντα μά- 
λιστα μισεῖν καὶ λοιδορεῖν τοὺς ὁμοίους. 
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VII. "Hvío δὲ Πομπήϊος αὐτὸν εὐημερῶν ἐν ἡγεμο- 
νίαις καὶ πρὶν ἢ βουλῆς μεταλαβεῖν ϑριαμβεύων καὶ 
Μάγνος. ὅπερ ἐστὶ μέγας, ὑπὸ τῶν πολιτῶν ἀναγορευ-- 
ϑείς. Καέποτε καὶ φήσαντος τινος, ὡς Πομπήϊος Μάγνος 

5 πρόσεισι, γελάσας ἠρώτησεν, ὁπηλίέκος. ᾿Ἵπογνοὺς δὲ 
τοῖς πολεμικοῖς ἐξισώσασϑαι πρὸς ἐκεῖνον ὑπεδύετο τὴν 
πολιτείαν, σπουδαῖς καὶ συνηγορίαις καὶ δανεισμοῖς καὶ 

τῷ συμπαραγγέλλειν καὶ συνεξετάξεσϑαι τοῖς δεομένοις 

τι τοῦ δήμου κτώμενος δύναμιν ἀντίπαλον καὶ δόξαν Tj. 
10 Πομπήϊος εἶχεν ἀπὸ πολλῶν καὶ μεγάλων στρατειῶν. 

Καὶ πρᾶγμα συνέβαινεν αὐτοῖς ἴδιον. Μεῖξον γὰρ ἦν 

ἀπόντος ὄνομα τοῦ Πομπηΐου καὶ κράτος ἐν τῇ πόλει 
διὰ τὰς στρατείας. παρὼν δὲ πολλάκις ἠλαττοῦτο τοῦ 

Κράσσου,διὰ τὸν ὄγκον καὶ τὸ πρόσχημα τοῦ βίου φεύ- 
15 yov τὰ πλήϑη καὶ ἀναδυόμενος ἐξ ἀγορᾶς καὶ τῶν δεο-- 

μένων ὀλίγοις καὶ μὴ πάνυ προϑύμως βοηϑῶν. ὡς ἀ- 
κμαιοτέραν ἔχοι τὴν δύναμιν ὑπὲρ αὑτοῦ χρώμενος. Ὁ 
δὲ Κράσσος ἐνδελεχὲς τὸ χρήσιμον ἔχων καὶ σπάνιος 
οὐκ ὧν οὐδὲ δυσπρόσοδος, ἀλλ ἐν μέσαις ἀξὶ ταῖς σπου- 

50 δαῖς ἀναστρεφόμενος, τῷ κοινῷ καὶ φιλανθρώπῳ περιε- 
γίνετο τῆς ἐκείνου σεμνότητος. Σώματος δὲ ἀξίωμα καὶ 
λόγου πειϑὼ καὶ προσώπου χάριν ἀγωγὸν ἀμφοτέροις 
ὁμοίως προσεῖναι λέγουσιν. Οὐ μέντοι πρὸς ἔχϑραν τι-ϑ4] 
νὰ τὸν Κράσσον ἢ κακόνοιαν ἐξήνεγκεν οὗτος ὁ £ijAog, 

46 ἀλλὰ καὶ Πομπηΐῳ καὶ Καίσαρι τιμωμένοις μὲν ὑπὲρ 
αὐτὸν ἤχϑετο, τῇ δὲ φιλοτιμέᾳ ταύτῃ δυσμένειαν ἢ κα- 
κοήϑειαν οὐ συνῆπτε" καίτοι Καῖσαρ ὑπὸ λῃστῶν ἁλοὺς 
ἐν "4cíg καὶ φρουρούμενος ἀνεβόησεν: «Ἡλίκης, ὦ 
Κράσδε, χαρᾶς ἀπολαύσεις πυϑόμενος τὴν ἐμὴν ἅλωσιν." 

80.411: ὕστερόν γε φιλικῶς ἀλλήλοις προσεφέροντο" καί 
ποτε τῷ Καίσαρι μέλλοντι μὲν εἰς Ἰβηρίαν ἐξιέναι στρα- 
τηγῷ. χρήματα δ᾽ οὐκ ἔχοντι τῶν δανειστῶν ἐπιπεσόν- 
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τῶν καὶ τῆς παρασκευῆς ἐπιλαμβανομένων ὁ Kodocog 
οὐ περιεῖδεν, ἀλλ: ἀπήλλαξεν ὑποϑεὶς αὑτὸν ἔγγυον 
τριάκοντα καὶ ὀκτακοσίων ταλάντων. Καϑόλου δὲ τῆς 
Ῥώμης εἰς τρεῖς νενεμημένης δυνάμεις, τὴν Πομπηΐου, 
τὴν Καίσαρος τὴν Κράσσου (Κάτωνος γὰρ ἡ δόξα μεί-- 5 

ἕξων ἣν τῆς δυνάμεως καὶ τὸ ϑαυμαξόμενον πλέον ἴσχυ-- 
ὃν). ἡ μὲν ἔμφρων καὶ καϑεστῶσα μερὶς ἐν τῇ πόλει 
Πομπήϊον ἐθεράπευε. τὸ δ᾽ ὀξὺ καὶ φερόμενον μετ εὖ-- 
χερξίας ταῖς Καίσαρος ἐλπίσιν ἐπηκολούϑει, Κράσσος 
δὲ μέσος ὧν ἀμφοτέραις ἐχρῆτο, καὶ πλείστας μεταβολὰς 10 
ἐν τῇ πολιτείᾳ μεταβαλλόμενος οὔτε φέλος ἦν βέβαιος 
οὔτε ἀνήκεστος ἐχϑοός, ἀλλὰ ῥαδίως καὶ χάριτος καὶ 
ὀργῆς ἐξέπιπτεν ὑπὸ τοῦ συμφέροντος, ὥστε πολλάκις 
μὲν ἀνθρώπων, πολλάκις δὲ νόμων ἐν ὀλίγῳ φανῆναι 
τῶν αὐτῶν συνήγορος καὶ ἀντέδικος. "Ioyve δὲ καὶ χά- 15 
our, καὶ φόβῳ, φόβῳ δ᾽ οὐκ ἔλαττον. Ὁ γοῦν πλεῖστα 
πράγματα παρασχὼν τοῖς καϑ' αὐτὸν ἄρχουσι καὶ δη-- 
μαγωγοῖς, Σικίννιος, πρὸς τὸν εἰπόντα. τί δὴ μόνον οὐ 
σπαράττει τὸν Κράσσον, ἀλλὰ παρίησι. χόρτον αὐτὸν 
ἔχευν ἔφησεν ἐπὶ τοῦ κέρατος. Εἰώϑεισαν δὲ Ῥωμαῖοι 30 
τὸν χυρέττοντα τῶν βοῶν ὑπὲρ τοῦ φυλάττεσϑαι τοὺς 
ἐντυγχάνοντας χόρτῳ περιελίσσειν τὸ κέρας. 

VII Ἡ δὲ τῶν μονομάχων ἐπανάστασις καὶ λεηλα- 
σία τῆς Ἰταλίας, ἣν οἷ πολλοὶ Σπαρτάκειον πόλεμον óvo- 
μάξουσιν, ἀρχὴν ἔλαβεν ἐκ τοιαύτης αἰτίας. Δέντλου 36 
τινὸς Βατιάτου μονομάχους ἐν Καπύῃ τρέφοντος, ὧν οἵ 
πολλοὶ Γαλάται καὶ Θρᾷκες ἦσαν. ἐξ αἰτιῶν οὐ πονη- 
ρῶν, ἀλλ᾽ ἀδικίᾳ τοῦ πριαμένου συνειρχϑέντες vx 
ἀνάγκης ἐπὶ τῷ μονομαχεῖν, ἐβουλεύσαντο μὲν διακό- 
δσιοι φεύγειν, γενομένης δὲ μηνύσεως οἴ προαισϑόμενοι 30 
καὶ φϑάσαντες ὀγδοήκοντα δυεῖν δέοντες ἔκ τινος ὀπτα- 

νείου κοπίδας ἀράμενοι καὶ ὀβελίσκους ἐξεπήδησαν. 
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ἐντυχόντες δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν ἁμάξαις ὅπλα κομιξούσαις 
μονομάχων εἰς ἑτέραν πόλιν ἀφήρπασαν καὶ ὡπλίσαντο" 
καὶ τόπον τινὰ καρτερὸν καταλαβόντες ἡγεμόνας εἴλον-- 
τὸ τρεῖς, ὧν πρῶτος ἦν Σπάρτακος, ἀνὴρ Θρᾷξ τοῦ Νο-- 

δμαδικοῦ γένους, οὐ μόνον φρόνημα μέγα καὶ ῥώμην 
ἔχων, ἀλλὰ καὶ συνέσει καὶ πραότητι τῆς τύχης ἀμείνων 
καὶ τοῦ γένους λληνικώτερος. Τούτῳ δὲ λέγουσιν, Ove 
πρῶτον εἰς Ῥώμην ὥνιος ἤχϑη, δράκοντα κοιμωμένῳ 

περιπεπλεγμένον φανῆναι περὶ τὸ πρόσωπον, ἡ γυνὴ δ᾽ 
10 ὁμόφυλος οὖσα τοῦ Σπαρτάκου, μαντικὴ δὲ καὶ κάτοχος 

τοῖς περὶ τὸν Ζιόνυσον ὀργιασμοῖς, ἔφραξε τὸ σημεῖον 
εἶναι μεγάλης καὶ φοβερᾶς περὶ αὐτὸν εἰς ἀτυχὲς τέλος 
ἐσομένης δυνάμεως" m καὶ τότε συνῆν αὐτῷ καὶ συνέ- 
φευγε. 

16 ΙΧ. Καὶ πρῶτον μὲν τοὺς ἐκ Καπύης ἐλθόντας ὦσά- 
μδνοι καὶ πολλῶν ὅπλων ἐπιλαβόμενοι πολεμιστηρίων 

ἄσμενοι ταῦτα μετελάμβανον, ἀπορρέψαντες ὡς ἄτιμα 
καὶ βάρβαρα τὰ τῶν μονομάχων᾽ ἔπειτα Κλωδίου στρα- 
τηγοῦ μετὰ τρισχιλίων πεμῳφϑέντος ἐκ Ῥώμης καὶ πο-- 

20 λιορκοῦντος αὐτοὺς ἐν ὄρει μέαν ἔχοντι καὶ χαλεπὴν καὶ 
στενὴν ἄνοδον, ἣν ὁ Κλώδιος ἐφρούρει, τὰ δ᾽ GAAa548 
κρημνοὺς ἀποτόμους καὶ λισσάδας, ἄμπελον δὲ πολλὴν 
ἀγρίαν ἐπιπολῆς πεφυκυῖαν, ἔτεμνον τῶν κλημάτων τὰ 

χρήσιμα, καὶ συμπλέκοντες ἐξ αὐτῶν κλιμακέδας εὐτό- 
ϑόνους καὶ βαϑείας, ὥστ᾽ ἄνωϑεν ἀνηρτημένας παρὰ τὸ 

κρημνῶδες ἄπτεσϑαι τῶν ἐπιπέδων, κατέβαινον ἀσφα- 
λῶς δί αὐτῶν πλὴν ἑνός. Οὗτος δὲ τῶν ὅπλων ἕνεκα 

μξδένας, ἐπεὶ κατέβησαν, ἠφέει κάτω τὰ ὅπλα καὶ βαλὼν 
ἅπαντα τελευταῖος ἀπεσώξετο καὶ αὐτός. Ταῦτ᾽ ἠγνόουν 

80 οἱ Ρωμαῖοι" διὸ καὶ περιελθόντες αὐτοὺς ἐξέπληξαν τῷ 
αἰφνιδίῳ, καὶ φυγῆς γενομένης ἔλαβον τὸ στρατόπεδον. 
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Καὶ προσεγένοντο πολλοὶ τῶν αὐτόϑι βοτήρων καὶ ποι-- 
μένων αὐτοῖς, πλῆκται καὶ ποδώκεις ἄνδρες. ὧν τοὺς 
μὲν ὥπλιξον, τοῖς δὲ προδρόμοις καὶ ψιλοῖς ἐχρῶντο. 
Ζεύτερος ἐχπέμπεται πρὸς αὐτοὺς στρατηγὸς Πούπλιος 

Βαρῖνος, ov πρῶτα μὲν ὑποστρατηγόν τινα Φούριον 5 
ἔχοντα δισχιλίους στρατιῶτας ἐτρέψαντο συμβαλόντες" 

ἔπειτα σύμβουλον αὐτῷ καὶ συνάρχοντα Κοσσίνιον 
ἀποσταλέντα μετὰ πολλῆς δυνάμεως ἐπιτηρήσας ὁ ΣΙπάρ-- 
τακος λουόμενον περὶ Σαλίνας μικρὸν ἐδέησε συναρ-- 
πάσαι. Χαλεπῶς δὲ καὶ μόλις ἐκφυγόντος εὐϑὺς μὲν τὸ 
ἐκράτησε τῆς ἀποσκευῆς. ἐκ ποδὸς δὲ κατέχων καὶ διώ--: 
κῶν φόνῳ πολλῷ τὸ στρατόπεδον εἷλεν. Ἔπεσε δὲ καὶ 
Κοσσένιος. Αὐτὸν δὲ τὸν στρατηγὸν ἄλλαις μάχαις πολ-- 
λαῖς καταγωνισάμενος, τέλος δὲ τούς τε ῥαβδούχους καὶ 
τὸν ἵππον αὐτοῦ λαβών, ἥδη μὲν μέγας καὶ φοβερὸς ἦν; 15 
ἐφρόνει δὲ τὰ εἰχότα. καὶ μὴ προσδοκῶν ὑπερβαλέσϑαι 
τὴν Ῥωμαίων δύναμιν ἦγεν ἐπὶ τὰς "'ἄλπεις τὸν στρατόν, 
οἰόμενος δεῖν ὑπερβαλόντας αὐτὰς ἐπὶ τὰ οἰκεῖα χω-- 
ρεῖν, τοὺς μὲν εἰς Θράκην, τοὺς δ᾽ εἰς Γαλατίαν. Ot δὲ 
πλήϑει τε ὄντες ἰσχυροὶ καὶ μέγα φρονοῦντες οὐχ ὑπή- 20 
xovov, ἀλλ ἐπόρϑουν ἐπιπορευόμενοι τὴν Ἰταλίαν. Ovx- 
év οὖν τὸ παρ᾽ ἀξίαν καὶ τὸ αἰσχρὸν ἠνώχλει τῆς ἀπο-- 
στάσεως τὴν σύγκλητον, ἀλλὰ δὴ διὰ φόβον τε καὶ 
κίνδυνον ὡς πρὸς ἕνα τῶν δυσκολωτάτων πολέμων καὶ 
μεγίστων ἀμφοτέρους ἐξέπεμπον τοὺς ὑπάτους. Ὧῶν 25 
Γέλλιος μὲν τὸ Γερμανικὸν ὕβοει καὶ φρονήματι τῶν 
Σπαρτακείων ἀποσχισϑὲν ἐξαίφνης ἐμπεσὼν ἅπαν διέ- 
φϑειρε. Δέντλου δὲ τὸν Σπάρτακον μεγάλοις στρατο-- 
πέδοις περιλαβόντος ὁρμήσας ὁμόσε καὶ μόχην συνάψας 
ἐκράτησε μὲν τῶν πρεσβευτῶν, ἔλαβε δὲ τὴν ἀποσκευὴν 80 
ἅπασαν. ᾿ϑουμένῳ δ᾽ αὐτῷ πρὸς τὰς Axe Κάσσιος 
0 τῆς περὶ Πάδον Γαλατίας στρατηγὸς ἔχων μυρίους 

PLUT. viT. ΠΙ. ά 
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ἀπηντησε᾽ καὶ γενομένης μάχης κρατηϑεὶς καὶ πολλοὺς 
ἀποβαλὼν μόλις αὐτὸς ἐξέφυγε. 

X. Ταῦϑ' ἡ βουλὴ πυϑομένη τοὺς μὲν ὑπάτους πρὸς 

ὀργὴν ἐκέλευσεν ἡσυχίαν ἄγειν; Κράσσον δὲ τοῦ πολέ- 

5 μου στρατηγὸν εἵλετο" καὶ πολλοὶ διὰ δόξαν αὐτῷ καὶ 
φιλίαν συνεστράτευον τῶν ἐπιφανῶν. Αὐτὸς μὲν οὖν 
ὑπέμεινε πρὸ τῆς Πικηνίδος ὡς τὸν Σπάρτακον ἐκεῖ 
φερόμενον δεξόμενος., Μόμμιον δὲ πρεσβευτὴν ἄγοντα 
δύο τάγματα κύκλῳ περιέπεμψεν ἔπεσϑαι κελεύσας τοῖς 

10 πολεμίοις, συμπλέκεσϑαι δὲ μὴ μηδὲ ἁψιμαχεῖν. Ὁ δ᾽ 
ἅμα τῷ πρῶτον ἐπ᾽ ἐλπίδος γενέσϑαι μάχην ϑέμενος 
ἡττήϑη" καὶ πολλοὶ μὲν ἔπεσον, πολλοὶ δὲ ἄνευ τῶν 
ὅπλων φεύγοντες ἐσώϑησαν. Ὁ δὲ Κράσσος αὐτόν τε 
τὸν Μόμμιον ἐδέξατο τραχέως. καὶ τοὺς στρατιώτας ὁπλί- 

15 60v αὐϑις ἐγγυητὰς ἥτει τῶν ὅπλων, ὅτι φυλάξουσι, 

πεντακοσίους δὲ τοὺς πρώτους, καὶ μάλιστα τοὺς τρέ- 
σαντας, εἰς πεντήκοντα διανείμας δεκάδας ἀφ᾽ ἑκάστης 
ἀπέκτεινεν ἕνα τὸν κλήρῳ λαχόντα, πάτριόν τι τοῦτο 
διὰ πολλῶν χρόνων κόλασμα τοῖς στρατιώταις ἐπαγα- 

20 γῶν. Καὶ γὰρ αἰσχύνη τοῦ ϑανάτου τῷ τρόπῳ πρόσεστι, 
καὶ δρᾶται πολλὰ φρικώδη καὶ σκυϑρωπὰ περὶ τὴν κό- 
λασιν ἁπάντων ϑεωμένων. Οὕτω δ᾽ ἐπιστρέψας τοὺς 549 
ἄνδρας ἦγεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους. Ὁ δὲ Σπάρτακος ὑπεξ- 

ἐχώρει διὰ Aevxavíag εἰς τὴν ϑάλασσαν᾽ ἐν δὲ πορϑμῷ 
25 λῃστρίσι Κιλίσσαις ἐπιτυχὼν ὥρμησεν ἅψασθαι Σικε- 

λίας καὶ δισχιλίους ἄνδρας ἐμβαλὼν εἰς τὴν νῆσον αὖϑις 
ἐκξωπυρῆσαι τὸν δουλικὸν ἐκεῖ πόλεμον, οὔπω πολὺν 
χρόνον ἀπεσβηκότα καὶ μικρῶν πάλιν ὑπεκκαυμάτων 
δεόμενον. Ὁμολογήσαντες δὲ οἵ Κίλικες αὐτῷ καὶ δῶρα 

80 λαβόντες ἐξηπάτησαν καὶ ἀπέπλευσαν. Οὕτω δὴ πάλιν 
ἀπὸ θαλάσσης ἀναξεύξας ἐκάϑισε τὸν στρατὸν εἰς τὴν 
Ῥηγίνων χερρόνησον Ἐπελθὼν δ᾽ ὁ Κράσσος, καὶ τοῦ 
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τόπου τὴν φύσιν ὁρῶν ὑφηγουμένην τὸ δέον, ὥρμησεν 
ἀποτειχίσαι τὸν ἰσϑμόν, ἅμα καὶ τὴν σχολὴν τῶν στρα-- 
τιωτῶν ὑφαιρῶν καὶ τὴν εὐπορίαν: τῶν πολεμέων. “Μέγα 

μὲν οὖν ἣν καὶ χαλεπὸν τὸ ἔργον, ἤνυσε δὲ καὶ κατειρ- 
γάσατο παρὰ δόξαν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ, τάφρον ἐμβαλὼν ἐκ 5 

ϑαλασσης εἰς ϑαάλασσαν διὰ τοῦ αὐχένος σταδέον τρια-- 

κοσίων, δύρος δὲ καὶ βάϑος ἴσον πεντεκαίδεκα ποδῶν" 

ὑπὲρ δὲ τῆς τάφρου τεῖχος ἔστησεν ὕψει καὶ ῥώμῃ ϑαυ-- 
μαστόν. Ὧν ὁ Σπάρτακος ἠμέλει καὶ κατεφρόνει τὸ 
πρῶτον᾽ ὡς δὲ τῆς λείας ἐπιλειπουσης προϊέναι βουλό-10 

μενος συνεῖδε τὸν ἀποτειχισμὸν καὶ λαμβάνειν οὐδὲν ἣν 
ἐκ τῆς χερρονήσου, νύκτα νιφετώδη καὶ πνεῦμά τι χει- 
Uéguov παραφυλάξας ἔχωσε τῆς τάφρου μέρος οὐ πολὺ 
γῇ καὶ ὕλῃ καὶ κλάδοις δένδρων, ὥστε τῆς στρατιᾶς 

περαιῶσαι τὸ τρίτον. 1 
XI. Ἐφοβήϑη μὲν ovv ὁ Κράσσος, μὴ λάβοι τις ὁρμὴ 

τὸν Σπάρτακον ἐπὶ τὴν Ῥώμην ἐλαύνειν, ἐθάρρησε δὲ 
πολλῶν ἐκ διαφορᾶς ἀποστάντων αὐτοῦ καὶ στρατοπε- 

δευσαμένων xc αὑτοὺς ἐπὶ “ευκανέδος λίμνης ἣν 
φασι τρέπεσϑαι διὰ χρόνου γινομένην γλυκεῖαν καὶ αὐ-- 20 
ὃις ἁλμυρὰν καὶ ἄποτον. Τούτοις ἐπελθὼν ὁ Κράσσος 

ἐξέωσε μὲν ἀπὸ τῆς λίμνης. ἀφῃρέϑη δὲ τὸν φόνον καὶ 
τὴν δίωξιν αὐτῶν ἐπιφανέντος ὀξέως τοῦ Σπαρτάκου 

καὶ τὴν φυγὴν ἐπιστήσαντος. Γεγραφὼς δὲ τῇ βουλῇ 
πρότερον, ὡς χρὴ καὶ Δούκχουλλον ἐκ Θράκης καλεῖν 95 
καὶ Πομπήϊον ἐξ Ἰβηρίας, μετενόει, καὶ πρὶν ἥκειν ἐκεί-- 
vovg ἔσπευδε διαπράξασϑαι τὸν πόλεμον, εἰδὼς ὅτι τοῦ 
προσγενομένου καὶ βοηϑήσαντος, οὐκ αὐτοῦ τὸ κατόρ-- 
ϑωμα δόξει. Πρῶτον μὲν οὐν διαγνοὺς τοῖς ἀφεστῶσι 
καὶ κατ ἰδέαν στρατευομένοις, ὧν ἀφηγοῦντο Γάϊος 80 
Καννίκιος καὶ Κάστος, ἐπιϑέσϑαι, λόφον τινὰ προκατα- 
ληψομένους ἄνδρας ἑξακισχιλίους ἀπέστειλε, λανθάνειν 

4 

m 
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πειρᾶσϑαι κελεύσας. OL δ᾽ ἐπειρῶντο μὲν τὴν αἴσϑησιν 
ἀποκρύπτειν τὰ κράνη καταμπέχοντες, ὀφϑέντες δ᾽ ὑπὸ 
δυεῖν γυναικῶν προϑυομένων τοῖς πολεμίοις ἐκινδύνευ-- 
σαν, εἰ μὴ Κράσσος ὀξέως ἐπιφανεὶς μάχην ἔϑετο πασῶν 

ὃ καρτερωτάτην. ἐν ἡ τριακοσίους ἐπὶ δισχιλίοις καὶ μυ-- 
φίοιρ' καταβαλὼν δυο μόνους εὺρε κατὰ νώτου τετρῶ- 
μένους, οἱ δ᾽ ἄλλοι πάντες ἑστῶτες ἐν τάξει καὶ μαχή- 

pevot τοῖς Ῥωμαίοις ἀπέϑανον. “Σπαρτάκῳ ὃὲ μετὰ τὴν 

τούτων ἧτταν ἀναχωφοῦντι. πρὸς τὰ ὕφη τὰ Πετηλῖνα 
10 Κόϊντος τῶν περὶ Κράσσον ἡγεμόνων καὶ Σκρώφας τα- 

μίας ἐξαπτόμενοι παρηκολούϑουν. Ἐπιστρέψαντος δὲ 
γίνεται φυγὴ μεγάλη τῶν Ῥωμαίων, καὶ μόλις τρωϑέντα 
τὸν ταμίαν ἁρπάσαντες ἀπεσώϑησαν. Τοῦτο τὸν Zxág- 
τακον ἀπώλεσε τὸ κατόρϑωμα, φρονήματος ἐπιγενομένου 

Ἱδτοῖς δραπέταις. Οὐκέτι γὰρ ἠξίουν φυγομαχεῖν οὐδ᾽ 
ἐπείϑοντο τοῖς ἄρχουσιν, ἀλλ ἤδη καϑ' ὁδὸν ὄντας ἐν 
τοῖς ὅπλοις περισχόντες ἠνάγκασαν αὖϑις ὀπίσω διὰ τῆς 
“ευκανίας ἄγειν ἐπὶ τοὺς Ρωμαίους, εἰς ταὐτὸ τῷ Κράσ- 

σῳ σπεύδοντες. Ἤδη γὰρ ὁ Πομπήϊος προσιὼν ἀπηγ- 550 
20 έλλετο" καὶ δὴ ἀρχαιρεσιάξοντες ἦσαν οὐκ ὀλίγοι τὴν 

νίκην ἐκείνῳ τοῦ πολέμου προσήκειν" ἐλϑόντα γὰρ cv- 
ϑὺς μαχεῖσθαι καὶ καταλύσειν τὸν πόλεμον. Ἐπειγόμε-- 
νος οὖν διαγωνίσασϑαι καὶ παραστρατοπεδεύσας τοῖς 
πολεμίοις ὥρυττε τάφρον, πρὸς ἣν ἐκπηδῶντες οἵ δοῦ- 

25 À0L προσεμάχοντο τοῖς ἐργαξομένοις. Acl δὲ πλειόνων 
ἑκατέρωϑεν ἐκβοηϑούντων ὁρῶν τὴν ἀνάγκην ὁ Σπάρ- 

τακος ἅπαν παρέταξε τὸ στράτευμα. Καὶ πρῶτον μὲν 
τοῦ ἵππου προσαχϑέντος αὐτῷ σπασάμενος τὸ ξίφος καὶ 
εἰπών, ὅτι νικῶν μὲν ἔχοι πολλοὺς ἵππους καὶ καλοὺς 

δυοτῶν πολεμίων, ἡττώμενος δὲ οὐ δεῖται, κατέσφαξε τὸν 
ἵππον" ἔπειτα πρὸς Κράσσον αὐτὸν ὠϑούμενος διὰ 

πολλῶν ὅπλων καὶ τραυμάτων ἐκείνου μὲν οὐκ ἔτυχεν. 
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ἑκατοντάρχας δὲ δύο συμπεσόντας ἀνεῖλε. Τέλος δὲ 
φυγόντων τῶν περὶ αὐτόν, αὐτὸς ἑστὼς καὶ κυκλωϑεὶς 

ὑπὸ πολλῶν ἀμυνόμενος κατεκόπη. Κράσσου δὲ τῇ τύχῃ 

χρησαμένου καὶ. στρατηγήσαντος ἄριστα καὶ τὸ σῶμα τῷ 
κινδύνῳ παρασχόντος, ὅμωρ οὐ διέφυγε τὸ κατόρϑωμα ὃ 
τὴν Πομπηΐου δόξαν. Οἵ γὰρ διαϊφυγόντες ἐμππεσόν-- 

τὲς αὐτῷ διεφ' ϑάρησαν, ὥστε καὶ γράψαι πρὸς τὴν σύγ- 
κλητον, ὅτι μάχῃ μὲν τοὺς δραπέτας φανξρᾷ Κράσσος 
νενίκηκεν, αὐτὸς δὲ τοῦ πολέμου τὴν δίξαν ἀνήρηκε. 
Πομπήϊος μὲν οὖν ἀπὸ Σερτωρίου καὶ Ἰβηρίας éxupo-10 
νῶς ἐδριάμβευσε, Κράσσος δὲ τὸν μὲν μέγαν ϑρέαμβον 
οὐδ᾽ ωὐτὸς αἰτεῖν ἐπεχείρησεν, ἐδόκει δὲ καὶ τὸν πεξόν, 
ὀουαν δὲ καλούμενον, ἀγεννῶς καὶ παρ᾽ ἀξίαν ἐπὶ δου-- 

λικῷ πολέμῳ ϑριαμβεῦσαι. Τί δ᾽ οὗτος ἐκείνου διαφέρει. 
καὶ περὶ τῆς κλήσεως, ἐν τῷ Μαρκέλλου βέῳ γέγραπται. 15 

XII. Μετὰ δὲ ταῦτα τοῦ Πομπηΐου αὐτόϑεν ἐπὶ τὴν 
UO δίαν καλουμένου, ἐλπίδας ἔχων 0 Κράσσος συνάρ- 

ἕξειν à ὅμως οὐκ ὥκνησε τοῦ Πομπηΐου δεηϑῆναι. Ζεξά- 
μένος δὲ τὴν χρείαν ἀσμένως ἐκεῖνος (ἐπεϑύμει γὰρ 

ἁμῶς γέ πως ἀεὶ χαριτός τινος ὀφειλέτην λαβεῖν τὸν 30 

Κ φάσσον) ἐσπούδασε noob Ups, καὶ τέλος εἶπεν ἔκκλη- 
σιάξων, ὡς οὐκ ἐλάττονα περὶ τοῦ συνάρχοντος ἕξει χά- 
Quv ἢ περὶ τῆς ἀρχῆς. Οὐ μὴν ἔμειναν ἐπὶ ταύτης τῆς 
φιλοφροσύνης εἰς τὴν ἀρχὴν καταστάντες, ἀλλ ὀλίγου 

δεῖν περὶ πάντων διαφερόμενοι καὶ πάντα δυσκολαίνον-- 25 

τες ἀλλήλοις καὶ φιλονεικοῦντες ἀπολίτευτον καὶ ἄπρα-- 
κτον αὑτοῖς τὴν ὑπατείαν ἐποέησαν, πλὴν ὅτι Κράσσος 
Ἡρακλεῖ μεγάλην ϑυσίαν ποιησάμενος εἱστίασε τὸν δῆ- 
μον ἀπὸ μυρίων τραπεξὼν καὶ σῖτον ἐμέτρησεν εἰς τρί- 
μηνον. Ἤδη δὲ τῆς ἀρχῆς αὐτοῖς τελευτώσης ἔτυχον μὲν 80 
ἐκκλησιάξοντες, ἀνὴρ δέ τις οὐ τῶν ἐπιφανῶν, ἱππεὺς 
Ῥωμαίων, ἀγροῖκος δὲ τῷ βίῳ καὶ ἰδιώτης, Ὀνάτιος 40-- 
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θήλιος; ἀναβὰς ἐπὶ τὸ βῆμα καὶ προσελϑὼν ὄψιν διη- 

γεῖτο κατὰ τοὺς ὕπνους αὐτῷ γενομένην. "Ὁ γὰρ Ζεὺς" 
ἔφη μοῦ φανεὶς προσέταξεν elc κοινὸν εἰπεῖν, ὅπως μὴ 
πρότερον περιΐδητε τοὺς ὑπάτους ἀποϑέσϑαιτὴν ἀρχὴν 

5 ἢ φίλους γενέσϑαι.““ Ταῦτα λέγοντος τοῦ ἀνθρώπου καὶ 

τοῦ δήμου διαλλάττεσθαι κελεύοντος ὁ μὲν Πομπήϊος 
ἡσυχίαν ἤγεν ἕστως. ὁ δὲ Κράσσος ἐμβαλὼν τὴν δεξιὰν 

αὐτῷ πρότερος Οὐδέν“ εἶπε," ..ὦ ἄνδρες; οἶμαι. πολῖ- 

ται, ταπεινὸν πράττειν οὐδ᾽ ἀνάξιον ἐμαυτοῦ καταρχό-- 
10 μενος εὐνοίας καὶ φιλέας πρὸς Πομπήϊον, ὃν ὑμεῖς μήπω 

γενειῶντα Μέγαν ἀνηγορεύσατε καὶ μήπω. μετέχοντι 
βουλῆς ἐψηφίσασϑε ϑρίαμβον."“ 

XIII. Ἡ μὲν οὖν ὑπατεία τοῦ Κράσσου ταῦτ᾽ ἔσχεν 
ἄξια μνήμης, ἡ δὲ τιμητεία παντάπασιν ἀτελὴς καὶ 

1ὅ ἄπρακτος αὐτῷ διῆλθεν, οὔτε γὰρ βουλῆς ἐξέτασιν ov9 

ἱππέων. ἐπίσκεψιν οὔτ᾽ ἀποτίμησιν πολιτῶν ἐποιήσατο, 551 

καίτοι συνάρχοντα Ῥωμαίων ἔχοντι τὸν πραότατον A4ov- 
τάτιον Κάτλυν. ᾿41λλά φασιν ἐπὶ δεινὸν δρμήσαντι τῷ 
Κράσσῳ πολίτευμα καὶ βίαιον, Αἴγυπτον ποιεῖν ὕποτε-- 

30 Aij Ῥωμαίοις, ἀντιβῆναι τὸν Κάτλον ἐρρωμένωρ" ἐκ δὲ 
τούτου γενομένης διαφορᾶς ἑ ἑκόντας ἀποϑέσϑαϊι τὴν ἀρ- 

χήν. Ἐν δὲ τοῖς περὶ Κατιλίναν πράγμασι, μεγάλοις καὶ 

μικροῦ δεήσασιν ἀνατρέψαι τὴν Ῥώμην ἥψατο μέν τις 
ὑπόνοια τοῦ Κράσσου καὶ προσῆλϑεν ἄνϑρωπος ὀνομά- 

25fov ἀπὸ τῆς συνωμοσίας, οὐδεὶς δὲ ἐπίστευσεν. Ὅμως 
δ᾽ ὁ Κικέρων ἔν τινι λόγῳ φανερὸς ἦν Κράσσῳ καὶ Καί- 
cag. τὴν αἰτίαν προστριβόμενος.᾽ 411 οὗτος μὲν ὁ λόγος 
ἐξεδόϑη μετὰ τὴν ἀμφοῖν τελευτήν, ἐν δὲ τῷ Περὶ 
ὑπατείας ὁ Κικέρων νύκτωρ φησὶ τὸν Κράσσον ἀφι- 

δϑοκέσϑαι πρὸς αὐτὸν ἐπιστολὴν κομίξοντα τὰ περὶ τὸν 
Κατιλίναν ἐξηγουμένην, ὡς ἤδη βεβαιοῦντα τὴν συνω-- 
μοσίαν. Ὁ δ᾽ οὖν Κράσσος ἀεὶ μὲν ἐμίσει τὸν Κικέρωνα 
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διὰ τοῦτο, τοῦ δὲ βλάπτειν ἀναφανδὸν ἐμποδὼν εἶχε 
τὸν υἱόν. Ὁ γὰρ Πόπλιος ὧν φιλολόγος καὶ φιλομαϑὴς 
ἐξήρτητο τοῦ Κικέρωνος, ὥστε καὶ συμμεταβαλεῖν αὐτῷ 
τὴν ἐσθῆτα κρινομένῳ καὶ τοὺς ἄλλους νέους ταὐτὰ 
ποιοῦντας παρασχεῖν. Τέλος δὲ τὸν πατέρα πείσας φί-- 5 

λον ἐποίησεν. 
XIV. Ὁ δὲ Καῖσαρ ὡς ἐπανῆλϑεν ἀπὸ τῆς ἐπαρχίας, 

παρασκξυαξόμενος ὑπατείαν μετιέναι καὶ Κράσσον ὁρῶν 
καὶ Πομπήϊον αὖϑις ἐν διαφοραῖς πρὸς ἀλλήλους ὄντας, 

οὔτε ϑατέρου δεηϑεὶς ἐβούλετο λαβεῖν ἐχϑρὺν τὸν ἔτε-- 10 
ov, οὔτε μηδετέρου συνεργοῦντος ἤλπιξε κατορϑώσειν. 

Ἔπραττεν ouv διαλλαψὰς αὐτοῖς προσκείμενος καὶ δι-- 
δάσκων, ὡς καταλύοντες ἀλλήλους αὔξουσι Κικέρωνας 

καὶ Κάτλους καὶ Κάτωνας, ὧν οὐδεὶς λόγος, ἂν ἐκεῖνοι 
συνενεγκόντες εἰς ταὐτὸ τὰς φιλίας καὶ τὰς ἑταιρείας 15 
ἑνὶ κράτει καὶ μιᾷ γνώμῃ τὴν πόλιν ἄγωσι. Πείσας δὲ 
καὶ διαλλάξας συνήγαγε καὶ συνέστησεν ἐκ τῶν τριῶν 
ἰσχὺν ὁ ἄμαχον, ἢ κατέλυσε Ῥωμαίων τὴν βουλὴν καὶ τὸν 

δῆμον, οὐκ ἐκείνους Ov ἀλλήλων μείζονας, ἀλλὰ δὲ ἐκεί- 

νῶν ἑαυτὸν μέγιστον ἀπεργασάμενος. Εὐϑὺς γὰρ ἀρ--30 
ϑεὶς ὑπ’ ἀμφοτέρων ὕπατος ἀπεδείχϑη λαμπρῶς. Ὑπα- 
τεύοντι δ᾽ αὐτῷ [καλῶς] ψηφισάμενοι στρατευμάτων 
ἡγεμονίαν καὶ Γαλατίαν ἐγχειρίδαντες ὥσπερ εἰς ἀκρό-- 
πολιν κατέστησαν, οἰόμενοι καϑ' ἡσυχίαν νεμήσεσϑαι τὰ 
λοιπὰ πρὸς ἀλλήλους ἐκβίνῳ βεβαιοῦντες ἣν ἔλαχεν ἀρ- 28 

χήν. Πομπήϊος uiv οὖν ὑπὸ φιλαρχίας ἀμέτρου ταῦτ᾽ 

ἔπραττε" τῶν δὲ Κράσσου νοσημάτων τὸ ἀρχαῖον ἡ φι- 
λοπλουτία καινὸν ἔρωτα προσλαβοῦσα καὶ ξῆλον ἐπὶ 
ταῖς Καίσαρος ἀριστείαις τροπαίων καὶ ϑριάμβων, οἷς 
γε μόνοις ἐλαττοῦσϑαι. προὔχοντα τοῖς ἄλλοις, αὐτὸν 80 
οὐκ ἀνῆκεν οὐδ᾽ ἐλώφησε πρὶν εἰς ὕλεϑρον ἀκλεῆ καὶ 
δημοσίας συμφορὰς τελευτῆσαι. Καίσαρος γὰρ εἰς Δοῦ- 
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xav πόλιν ἐκ Γαλατίας καταβάντος ἄλλοι vs πολλοὶ 
Ῥωμαίων ἀφέκοντο, καὶ Πομπήϊος καὶ Κράσσος ἰδίᾳ συγ-- 
γενόμενοι πρὸς αὐτὸν ἔγνωσαν ἐγκρατέστερον ἔχεσϑαι 
τῶν πραγμάτων καὶ πᾶσαν ὑφ᾽ ἑαυτοῖς ποιεῖσϑαι τὴν 

ὃ ἡγεμονίαν, Καίσαρος μὲν ἐν τοῖς ὅπλοις μένοντος, ἄλλας 
δὲ ἐπαρχίας καὶ στρατεύματα Πομπηΐου καὶ Κράσσον 
λαβόντων. Ἐνταῦϑα δ᾽ ὁδὸς qv μία δευτέρας ὑπατείας 
αἴτησις" ἣν μετιόντων ἐκείνων ἔδει συμπράττειν Καί- 
σαρα, τοῖς τε φίλοις γράφοντα καὶ τῶν στρατιωτῶν πέμ-- 

10 ποντα πολλοὺς ἀρχαιρεσιάσοντας. 
. Ἐπὶ τούτοις oí περὶ Κράσσον εἰς Ῥώμην én- 

, 9 A 5 e LY ' 2 , 

ἀνελθόντες sevOvg ἡσαν ὕποπτοι. καὶ O0ÀvG ἐχῶρει 

διὰ πάντων λόγος οὐκ ἐπ᾿ ἀγαϑῷ γεγονέναι τὴν σύνο-- 
δον αὐτῶν. Ἐν δὲ τῇ βουλῇ Μαρκελλίνου καὶ Ζομιτίου 

18 Πομπήϊον ἐρωτώντων, εἰ μέτεισιν ὑπατείαν, ἀπεκρίνα-- δῆ 

τὸ τυχὸν μὲν μετιέναι. τυχὸν δὲ μὴ μετιέναι" καὶ πάλιν 
ἐρωτώμενος ἔφη μετιέναι τοῖς δικαίοις πολίταις, μὴ με- 

Hd Α » 287 , b , ς , 
τιέναι δὲ τοῖς ἀδίκοις. Τούτου δὲ δόξαντος ὑπερηφα- 

vovg ἀποκρίσεις xol τετυφωμένας ποιεῖσϑαι μετριώτε- 
20 pov ὁ Κράσσος εἶπεν, εἰ τῇ πόλει συμφέρει, μετιέναι τὴν 

, , EY b " 4 , , 
ἀρχήν. εἰ δὲ μη. πεπαυδεσϑαι. Zo καί τινες ἐθαρρη- 

, " τ 5 σαν ὑπατείαν μετελϑεῖν, ὧν ἣν καὶ Ζομίτιος. Γενομέ- 
νῶν δὲ φανερῶν ἐκείνων ἐν ταῖς παραγγελίαις οἵ μὲν 
ἄλλοι δείσαντες ἀπέστησαν, Ζομίτιον δὲ Κάτων οἰκεῖον 

5 ὄντα καὶ φίλον ἐθάρρυνεν ἐγκελευόμενος καὶ παρορμῶν 
ἔχεσϑαι τῆς ἐλπίδος ὡς ὑπερμαχοῦντα τῆς κοινῆς ἐλευ- 

, - 3 ^ e , ,. "m i , 

ϑερίας" ov γὰρ ὑπατείας Πομπηῖον δεῖσθαι καὶ Κρασ- 
: 3 Ν ’ 3 3 - » 3 2. ὁ ' 
Gov, ἀλλὰ τυραννίδος, οὐδ᾽ ἀρχῆς αἴτησιν, ἀλλ ἁρπαγὴν 

ἐπαρχιῶν καὶ στρατοπέδων εἶναι τὰ πραττόμενα. Ταῦτα 
80 δὲ καὶ λέγων οὕτω καὶ φρονῶν ὁ Κάτων μονονοὺ βίᾳ 

προῆγεν εἰς ἀγορὰν τὸν ̓ “ομίτιον, καὶ συνίσταντο πολ- 

λοὶ πρὸς αὐτούς. Καὶ τὸ ϑαυμάξον οὐκ ὀλίγον ἦν, » 14 
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δὴ δευτέρας οὗτοι χρήξουσιν ὑπατείας; τί δὲ πάλιν uev 
ἀλλήλων; τί δ᾽ οὐ μεϑ' ἑτέρων; πολλοὶ δ᾽ εἰσὶν ἄνδρες 
ἡμῖν οὐκ ἀνάξιοι δήπου Κράσσῳ καὶ Πομπηΐῳ συνάρ- 
χειν.“. "Ex τούτου δείσαντες of περὶ Πομπήϊον οὐδενὸς 
ἀπείχοντο τῶν ἀκοσμοτάτων καὶ βιαιοτάτων, ἀλλὰ πρὸς ὁ 
πᾶσι τοῖς ἄλλοις λόχον ὑφέντες τῷ Ζομιτίῳ νυκτὸς ἔτι 
μετὰ τῶν ἄλλων κατερχομένῳ κτείνουσι μὲν τὸν ἀνέ- 
χονταὰ τὸ φῶς πρὸ αὐτοῦ, συντιτρώσκουσι ὃὲ πολλούς, 

ὧν ἣν καὶ Κάτων. Τρεψάμενοι δὲ καὶ κατακλείσαντες 

εἰς τὴν οἰκίαν ἐκείνους ἀνηγορεύϑησαν ὕπατοι" καὶ μετ 10 
οὐ πολὺν χρόνον αὖϑις ὅπλοις περισχόντες τὸ βῆμα καὶ 
τὸν Κάτωνα τῆς ἀγορᾶς ἐκβαλόντες καί τινας ὑποστᾶν-- 
τας ἀποκτείναντες, Καίσαρι μὲν ἄλλην ἐπέδοσαν πεντα-- 
ἑτίαν τῆς ἀρχῆς, αὐτοῖς δὲ τῶν ἐπαρχιῶν ἐψηφίσαντο 

Συρίαν καὶ Ἰβηρίας συναμφοτέρας. Κληρουμένων δὲ 18 
Συρίαν ἔλαχε Κράσσος, τὰ δ᾽ Ἰβηρικὰ Πομπήϊος. 

XVI. Ἦν δὲ οὐκ ἀκούσιος ὃ κλῆρρς ἅπασιν. Ot τε 
γὰρ πολλοὶ Πομπήϊον μὴ μακρὰν εἶναι τῆς πόλεως ἐβού-- 
λοντο, καὶ Πομπήϊος ἐρῶν τῆς γυναικὸς αὐτόϑι τὰ πολλὰ 
διατρέβειν ἔμελλε, Κράσσος. δὲ ὑπὸ χαρᾶς εὐθὺς ἐκπε--20 

σόντι τῷ κλήρῳ καταφανὴς ἣν οὐδὲ ὲν εὐτύχημα λαμπρό- 
τερον ἑαυτῷ γεγονέναι τοῦ παρόντος ἡγούμενος, ὡς μό-- 
λις ἐν ἀλλοτρίοις καὶ πολλοῖς ἡσυχίαν ἄγειν, πρὸς δὲ 

τοὺς συνήϑεις πολλὰ κενὰ καὶ μειρακιώδη λέγειν παρ᾽ 
ἡλικίαν τὴν ἑαυτοῦ καὶ φύσιν, ἥκιστα κομπαστὴς ἢ G0-29 
βαρὸς τῷ βέῳ γεγονώς. Τότε δ᾽ ἐπηρμένος κομιδῇ καὶ 
διεφϑαρμένος οὐ Συρίαν οὐδὲ Πάρϑους ὅρον ἐποιεῖτο 
τῆς εὐπραξίας, ἀλλ᾿ ὡς παιδιὰν ἀποφανῶν τὰ Δουκούλ-- 
λου πρὸς Τιγράνην καὶ Πομπηΐου πρὸς Μιϑριδάτην 
ἄχρι Βακτρίων καὶ Ἰνδῶν καὶ τῆς ἔξω ϑαλάσσης ἀνῆγεν 80 
ἑαυτὸν ταῖς ἐλπίσι. Καίτοι τῷ γραφέντι περὶ τούτων 
νόμῳ Παρϑικὸς πόλεμος οὐ προσῆν. Ἤιδεσαν δὲ πάν- 
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τες. ὅτι πρὸς τοῦτο Κράσσος ἑπτόηται" καὶ Καῖσαρ ἐκ 
Γαλατίας ἔγραφεν αὐτῷ τὴν ὁρμὴν ἔπαινῶν καὶ παρο-- 
ξύνων ἐπὶ τὸν πόλεμον. Ἐπεὶ δὲ o ἡμαρχῶν ᾿“τήϊος 

ἔμελλε πρὸς τὴν ἔξοδον ἐναντιώσεσϑαι, καὶ συνίσταντο 
5 πολλοὶ χαλεπαίνοντες, εἴ τις ἀνθρώποις οὐδὲν ἀδικοῦ- 
σιν, ἀλλ ἐνσπόνδοις πολεμήσων ἄπεισι, δείσας 0 Κράσ- 

2 ΝᾺ ^ , 1 , 
δος ἐδεηϑὴη Πομπηΐου παραγενεσϑαι καὶ συμπροπεμ-- 

ld .N 3 9 n A. Ἁ Ἁ ^ E] 

ψαι. Μέγα γὰρ qv ἐκείνου τὸ πρὸς τὸν ὄχλον ἀξίωμα" 
καὶ τότε παρεσκευασμένους πολλοὺς ἐνίστασϑαι καὶ κα-- 

- e , Ν 3 -- bd / A 

Ι0ταβοᾶν ὁρώμενος πρὸ αὐτοῦ φαιδρῷ βλέμματι καὶ προ-- 

σώπῳ κατεπράῦνεν ὃ Πομπήϊος, ὥσϑ'᾽ ὑπείκειν σιωπῇ 
δι᾿ αὐτῶν προϊοῦσιν. Ὁ δ᾽ Avqtog ἀπαντήσας πρῶτον, 558 
μὲν ἀπὸ φωνῆς ἐκώλυε καὶ διεμαρτύρετο μὴ βαδίξειν, 
ἔπειτα τὸν ὑπηρέτην ἐκέλευεν ἁψάμενον τοῦ σώματος 

16 κατέχειν. “άλλων δὲ δημάρχων οὐκ ἐώντων, ὁ μὲν ὑπη- 
, 5 x E , Cog? ? Ἂ AEN 

θέτης ἀφῆκε τὸν Κραδδον. ὁ ὃ Ατηϊος προδραμῶν ἐπὶ 
τὴν πύλην ἔϑηκεν ἐσχαρίδα καιομένην, καὶ τοῦ Κράσ- 

σου γενομένου κατ αὐτὴν ἐπιϑυμιῶν καὶ κατασπένδων 
ἀρὰς ἐπηρᾶτο δεινὰς μὲν αὐτὰς καὶ φρικώδεις, δεινοὺς 

200£ τινας ϑεοὺς καὶ ἀλλοκότους ἐπ᾽ αὐταῖς καλῶν καὶ 

ὀνομάξων. Ταύτας φασὶ Ῥωμαῖοι τὰς ἀρὰς ἀποϑέτους 
καὶ παλαιὰς τοιαύτην ἔχειν δύναμιν. ὡς περιφυγεῖν 
μηδένα τῶν ἐνσχεϑέντων αὐταῖς, κακῶς δὲ πράσσειν καὶ 
τὸν χρησάμενον, ὅϑεν οὐκ ἐπὶ τοῖς τυχοῦσιν αὐτὰς οὐδ᾽ 

“0 ὑπὸ πολλῶν ἀρᾶσϑαι. Καὶ τότ᾽ οὖν ἐμέμφοντο τὸν 
VAvijtov , εἰ δι᾿ ἣν ἐχαλέπαινε τῷ Κράσσῳ πόλιν, εἰς αὖ- 

E " 3 ἦ ? x " t ! 9 ΄, "δ΄ 
τὴν ἀρὰς ἀφῆκε καὶ δεισιδαιμονίαν τοσαύτην. 

XVH. Ὁ δὲ Κράσσος εἰς Βρεντέσιον ἦλϑεν. Ἔτι δ᾽ 
ἀστατούσης χειμῶσι τῆς ϑαλάσσης οὐ περιέμεινεν, ἀλλ᾽ 

30 ἀνήχϑη καὶ συχνὰ τῶν πλοίων ἀπέβαλε, τὴν δ᾽ ἄλλην 
ἀναλαβὼν δύναμιν ἠπείγετο πεξῇ διὰ Γαλατίας. Εὐ- 
ρὼν δὲ τὸν βασιλέα Ζηϊόταρον πάνυ μὲν ὄντα γηραιὸν 
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ἤδη; κτίξοντα δὲ νέαν πόλιν͵ ἐπέσκωψεν εἰπῶν᾽ »$ βα- 
σιλεῦ, δωδεκάτης ὥρας οἰκοδομεῖν ἄρχῃ.“ Γελάσας. δ᾽ 
ὁ Γαλάτης" 5444. οὐδ᾽ αὐτός" εἶπεν 0 αὐτόκρατορ, 
ὡς ὁρῶ, προὶ λίαν ἐπὶ Πάρϑους ἐλαύνεις.“ Ἦν δ᾽ 

Κράσσος ἑξήκοντα μὲν ἔτη παραλλάττων, πρεσβύτερος 

δὲ τὴν ὄψιν ἢ καϑ᾽ ἡλικίαν. "Aquxousvov δ᾽ αὐτὸν ἐδέ- 
fero τὰ πράγματα τῆς ἐλπίδος ἀξίως τὸ πρῶτον. Καὶ 
γὰρ ἔξευξε ῥαδίως τὸν Εὐφράτην καὶ διήγαγε τὸν στρα-- 
τὸν ἀσφαλῶς, καὶ πόλεις πολλὰς ἐν τῇ Μεσοποταμέᾳ κα- 
τέσχεν ἑκουσίως προσϑεμένας. Ἐν μιᾷ δ᾽, ἧς ̓ ἀπολλώ-- 
νιος ἐτυράννει, στρατιωτῶν ἑκατὸν ἀναερεϑέντων ἐπα- 
γαγὼν τὴν δύναμιν αὐτοῖς καὶ κρατήσας διήρπασε, τὰ 
χρήματα καὶ τοὺς ἀνθρώπους ἀπέδοτο᾽ Ζηνοδοτίαν ἐκά- 
λουν τὴν πόλιν οἵ Ἕλληνες. Ἐπὶ ταύτης ἁλούσης δεξά-- 
μένος αὐτοκράτωρ ὑπὸ τῆς στρατιᾶς ἀναγορευϑῆναι 
πολλὴν ὦφλεν αἰσχύνην, καὶ ταπεινὸς ἐφάνη καὶ περὶ 
τὰ μείζονα δύσελπις οὕτω πλεονέκτημα μικρὸν ἠγαπη-- 
κῶς. Ἐμβαλὼν δὲ φρουρὰς ταῖς προσκεχωρηκυίαις πό-- 

λεσιν. ὧν ἀριϑμὸς ἣν ἑπτακισχίλιοι πεζοί, χίλιοι δ᾽ ἵπ- 

13 

πεῖς. ἀνεχώρησεν αὐτὸς ἐν Συρίᾳ διαχειμάσων καὶ δε--9 

ξόμενος αὐτόϑι τὸν υἱὸν ἥκοντα παρὰ Καίσαρος ἐκ Γα- 
λατίας αὐτὸν τε κεκοσμημένον ἀριστείοις καὶ χιλίους 

ἱππεῖς ἐπιλέκτους ἄγοντα. Τοῦτο πρῶτον ἁμαρτεῖν ἔδο-- 
ἕεν ὁ Κράσσος μετά γε τὴν στρατείαν αὐτὴν μέγιστον 
ἁμάρτημα τῶν γενομένων, ὅτι πρόσω χωρεῖν δέον ἔχε-- 35 
σϑαί τε Βαβυλῶνος καὶ Σελευκείας, δυσμενῶν ἀεὶ Πάρ-- 

ϑοις πόλεων, χρόνον ἐνέδωκε τοῖς πολεμίοις παρα- 
σκευῆς. Ἔπειτα τὰς ἐν Συρίᾳ διατριβὰς ἠτιῶντο χρη-- 
ματιστικὰς μᾶλλον οὔσας ἢ στρατηγικάς οὐ γὰρ ὅπλων 
9 bd , 4 

ἀριϑμὸν ἐξετάξων οὐδὲ γυμνασιῶν ποιούμενος ἁμίλλας. 30 

ἀλλὰ προσόδους πόλεων ἐκλογιξόμενος καὶ τὰ χρήματα 
τῆς ἐν Ἱεραπόλει ϑεοῦ σταϑμοῖς καὶ τρυτάναις μεταχει-- 
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ριξόμενος ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας, ἐπιγράφων δὲ καὶ δήμοις 
καὶ δυνάσταις στρατιωτῶν καταλόγους, εἶτ᾽ ἀνιεὶς ἀρ-- 
γύριον διδόντας ἠδόξει καὶ κατεφρονεῖτο τούτοις. Γίνε- 
ται δὲ πρῶτον αὐτῷ σημεῖον ἀπὸ τῆς ϑεοῦ ταύτης, ἣν 

5 o£ μὲν ᾿ἀφροδίτην, οἱ δὲ Ἥραν, οἵ δὲ τὴν ἀρχὰς καὶ 
σπέρματα πᾶσιν ἐξ ὑγρῶν παρασχοῦσαν αἰτίαν καὶ qv- 
σιν νομίξουσι καὶ τὴν πάντων εἰς ἀνθρώπους ἀρχὴν 
ἀγαϑῶν καταδείξασαν. ᾿Εξιόντων γὰρ ἐκ τοῦ ἱεροῦ πρῶ-- 
vog ἐσφάλη κατὰ τὰς πύλας ὁ νεανίας Κράσσος, εἶτ᾽ ἐπ᾽ 

το αὐτῷ περιπεσὼν ὁ πρεσβύτερος. 554 
XVIIL Ἤδη δὲ τὰς δυνάμεις ἐκ τῶν χειμαδίων Gvv- 

αϑροίζοντος αὐτοῦ πρέσβεις ἀφέκοντο παρ᾽ ᾿Δρσάκου 
βραχύν τινα λόγον κομίζοντες. Ἔφασαν γὰρ, εἰ μὲν 
ὑπὸ Ῥωμαίων ὁ στρατὸς ἀπέσταλται, πόλεμον ἄσπον- 

15 δὸν εἶναι καὶ ἀδιάλλακτον, εἰ δὲ τῆς πατρίδος ἀκούσης, 
ὡς πυνϑάνονται, Κράσσος ἰδίων ἕνεκα κερδῶν ὅπλα 

Πάρϑοις ἐπενήνοχε καὶ χώραν κατείληφε, μετριάξειν 
᾿ἡρσάκην καὶ τὸ μὲν Κράσσου γῆρας οἰχτείρειν, ἀφιέναι 
δὲ Ρωμαίοις τοὺς ἄνδρας, ovc ἔχει φρουρουμένους μᾶλ-- 

ὅ40λον ἢ φρουροῦντας. Πρὸς ταῦτα Κράσσου κομπάσαν- 
τος; ὡς ἐν Σιελευκείᾳ δώσει τὰς ἀποκρίσεις, γελάσας ὁ 
πρεσβύτατος τῶν πφέσβεων Οὐαγίσης καὶ τῆς χειρὸς 

ὑπτίας δείξας τὸ μέσον »Εντεύϑεν“ εἶπεν 0 Κράσσε, 
φύσονται τρίχες πρότερον ἢ σὺ ὄψει Σελεύκειαν." 

$5 Οὗτοι μὲν οὖν ἀπήλαυνον ὡς βασιλέα Ὑρώδην πολε- 
μητέα φράσοντες, ἐκ δὲ τῶν πόλεων, ἃς ἐφρούρουν 
Ρωμαῖοι τῆς ἱΜεδοποταμίας. παραβόλως τινὲς διεκπε- 
σόντες ἄξια φροντέδων ἀνήγγελλον͵ αὐτόπται μὲν γεγο- 
νότες τοῦ τὲ πλήϑους τῶν πολεμίων καὶ τῶν ἀγώνων, 

80 ὧν ἠγωνίσαντο προσμαχόμενοι ταῖς πόλεσιν, οἷα δὲ φι- 
λεὶ πάντα πρὸς τὸ δεινότερον ἐξαγγέλλοντες, ὡς ἄφυ- 
κτοι μὲν οἷ ἄνδρες διώκοντες, ἄληπτοι δὲ φεύγοντες, 
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βέλη δὲ πτηνὰ προϑέοντα τῆς ὄψεως καὶ πρὶν ὀφθῆναι 
τὸν βάλλοντα χωροῦντα διὰ τοῦ προστυχόντος. τῶν δὲ 
καταφράκτων ὅπλα τὰ μὲν διὰ παντὸς ὠϑεῖσϑαι. τὰ δὲ 
πρὸς μηδὲν ἐνδιδόναι πεποιημένα. Ταῦτα τῶν στρα- 
τιωτῶν ἀκουόντων τὸ ϑράσος ὑπέπιπτξΕ. Πεπεισμένοι 5. 

γὰρ οὐδὲν Aousvíav διαφέρειν Πάρϑους οὐδὲ Καππα- 
δοκῶν. ovg ἄγων καὶ φέρων 4ovxovAMog ἀπεῖπε. καὶ 
τοῦ πολέμου τὸ χαλεπώτατον ἡγούμενοι μακρὰν ὁδὸν 
ἔσεσϑαι καὶ δίωξιν ἀνθρώπων εἰς χεῖρας οὐκ ἀφιξομέ- 
νῶν, παρ᾽ ἐλπίδας ἀγῶνα καὶ κίνδυνον μέγαν προσεδό-- 10 
κῶν, ὥστε καὶ τῶν ἐν τέλει τινὰς οἴεσϑαι δεῖν ἐπισχόντα 
τὸν Κράσσον αὖϑις ὑπὲρ τῶν ὅλων γνώμην προϑέσϑαι. 
Τούτων qv Κάσσιος ὃ ταμίας. Ἡσυχῇ δὲ παρεδήλουν 
καὶ οἵ μάντεις, ὡς ἀεὶ πονηρὰ σημεῖα καὶ δυσέκϑυτα 
προφαΐνοιτο τῷ Κράσσῳ διὰ τῶν ἱερῶν. AAA οὔτε voU- 15 
τοις προσεῖχεν οὔτε τοῖς ἕτερόν τι πλὴν ἐπείγεσθαι πα- 

ραινοῦσιν. 

XIX. Οὐχ ἥκιστα δ᾽ αὐτὸν ᾿Αφταβάξης ὁ 0 "Aouevíav 

βασιλεὺς ἐπέρρωσεν᾽ ἦλθε γὰρ εἰς τὸ στρατόπεδον μεϑ' 
ἑξακισχιλίων ἱππέων. Καὶ οὗτοι μὲν ἐλέγοντο φύλακες 20 

καὶ προπομποὶ βασιλέως" ἑτέρους δὲ μυρέους ὑπισχνεῖ- 
τὸ καταφράκτους καὶ τρισμυρίους πεξοὺς οἰχοσίτους. 

Ἔπειϑε δὲ Κράσσον ἐμβαλεῖν OU ᾿Δομενίας εἰς τὴν 
Παρϑίαν" οὐ γὰρ μόνον ἐν ἀφϑόνοις διάξειν τὴν στρα-- 
τιὰν αὐτοῦ παρέχοντος, ἀλλὰ καὶ πορεύσεσθαι δι᾽ 25 
ἀσφαλείας, ὄρη πολλὰ καὶ λόφους συνεχεῖς καὶ χωρία 
δύσιππα πρὸς τὴν ἵππον, ἢ μόνη Πάρϑων ἀλκὴ. zQo- 
βαλλόμενον. Ὁ δὲ τὴν προϑυμίαν αὐτοῦ καὶ τὴν Aau- 
πρότητα τῆς βοηϑείας μετρίως ἠγάπησε, βαδιεῖσϑαν δ᾽ 
ἔφη διὰ Μεσοποταμίας, ὅπου πολλοὺς καὶ ἀγαϑοὺς Ῥω-- 80 
μαίων ἄνδρας ἀπέλιπεν. Ὁ μὲν οὖν Agpéviog ἐπὶ τού- 
τοις ἀπήλαυνε. Τῷ δὲ Κράσσῳ διαβιβάξοντι τὴν στρα-- 
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τιὰν κατὰ τὸ Ζεῦγμα πολλαὶ uiv ὑπερφυεῖς βρονταὶ 
περιερρήγνυντο, πολλὰ δὲ κατήστραπτεν ἐναντία τῷ 
στρατῷ, πνεῦμα δὲ νέφει καὶ πρηστῆρι μεμιγμένον 
ἐρεῖσαν αὐτοῦ κατὰ τῆς σχεδίας ἀνέρρηξε πολλὰ καὶ 

5 συνέτριψεν. Ἐβλήϑη δὲ καὶ κεραυνοῖς δυσὶν ὁ χῶρος, 
οὗ στρατοπεδεύειν ἔμελλεν. Ἵππος δὲ τῶν στρατηγικῶν 
ἐπιφανῶς κεκοσμημένος βίᾳ συνεπισπάσας τὸν ἡνίοχον 
εἰς τὸ ῥεῖϑρον ὑποβρύχιος ἠφανίσϑη. Δέγεται δὲ καὶ 
τῶν ἀετῶν ὁ πρῶτος ἀρϑεὶς ἀπὸ ταυτομάτου μεταστρα- 555 

το φῆναι. Πρὸς δὲ τούτοις συνέπεσε μετὰ τὴν διάβασιν 
μετρουμέόνοις τὰ ἐπιτήδεια τοῖς στρατιώταις πρῶτα πᾶν- 
τῶν δοθῆναι φακοὺς καὶ ἅλας, ἃ νομίζουσι Ῥωμαῖοι 
πένϑιμα καὶ προτίϑενται τοῖς νέκυσιν, αὐτοῦ τε Κράσ- 
Gov δημηγοροῦντος ἐξέπεσε φωνὴ δεινῶς συγχέασα τὸν 

Ἰόστρατόν. Ἔφη γὰρ τὸ ξεῦγμα τοῦ ποταμοῦ διαλύειν 
ὅπως μηδεὶς αὐτῶν ἐπανέλθῃ. Καὶ δέον, ὡς ἤσϑετο τοῦ 
ῥήματος τὴν ἀτοπίαν. ἀναλαβεῖν καὶ διασαφῆσαι πρὸς 
τοὺς ἀποδειλιῶντας τὸ εἰρημένον, ἠμέλησεν ὑπὸ αὖϑα- 
δείας. Τέλος δὲ τὸν εἰθισμένον καϑαρμὸν ἐσφαγιάξετο, 

20 καὶ τὰ σπλάγχνα τοῦ μάντεως αὐτῷ προσδόντος ἐξέ- 
βαλε τῶν χειρῶν ἐφ᾽ à καὶ μάλιστα δυσχεραίνοντας 
ἰδὼν τοὺς παρόντας ἐμειδίασε xol, .. Τοιοῦτον“ ἔφη 
T0 γῆρας" ἀλλὰ τῶν γε ὅπλων οὐδὲν ἂν ἐκφύγοι τὰς 
χεῖρας.“ 

25 ΧΧ. Ἐκ τούτου παρὰ τὸν ποταμὸν ἐξήλαυνεν ἑπτὰ 
uiv ἔχων ὁπλιτῶν τάγματα καὶ τετρακισχιλίων ὀλίγον 

ἀποδέοντας ἱππεῖς, ψιλοὺς δὲ τοῖς ἱππεῦσι παραπλη- 
σίους. Τῶν δὲ προδρόμων τινὲς ἀπὸ σκοπιᾶς ἐπανελ- 
ϑόντες ἤγγελλον ἀνθρώπων μὲν ἔρημον εἶναι τὴν χῶώ- 

βῦραν, ἵππων δ᾽ ἐντετυχηκέναι πολλῶν ἴχνεσιν οἷον ἐκ 

μεταβολῆς ὀπίσω διωκομένων. Ὅϑεν αὐτός τε Κρασ- 
σὸς ἔτι μᾶλλον εὔελπις ἦν, καὶ τοῖς στρατιώταις παντά- 
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παόι τῶν Πάρϑων παρέστη καταφρονεῖν, ὡς ovx ἀφι- 
ξομένων εἰς χεῖρας. Ὅμως δ᾽ οἱ περὶ Κάσσιον αὖϑις 
διελέγοντο τῷ Κράσσῳ, καὶ παρήνουν μάλιστα μὲν ἐν 
πόλει τινὶ τῶν φρουρουμένων ἀναλαβεῖν τὴν δύναμιν, 
ἄχρι οὗ vL πυϑηται περὶ τῶν πολεμίων βέβαιον. εἰ δὲ 
μή. χωρεῖν ἐπὶ Σελευκείας παρὰ τὸν ποταμόν εὐπο-- 
ρίαν γὰρ τὰ σιτηγὰ τῆς ἀγορᾶς παρέξειν ἅμα συγκαταί-- 
ροντα πρὸς τὸ στρατόπεδον, καὶ φύλακα τοῦ μὴ κυκλω-- 
ϑῆναι τὸν ποταμὸν ἔχοντας ἀπ᾽ ἴσης ἀεὶ πρὸς ἐναντίους 
μαχεῖσϑαι τοὺς πολεμίους. 10 

ΧΧΙ. Ταῦτα τοῦ Κράσσου διασκοποῦντος ἔτι καὶ 
βουλευομένου παραγίνεται φύλαρχος ᾿άράβων, ᾿4ριά- 
μνης ὄνομα, δολερὸς καὶ παλίμβολος ἀνὴρ καὶ πάντων, 
ὅσα συνήνεγκεν εἰς ὄλεϑρον ἡ τύχη κακά, μέγιστον αὐὖ- 
τοῖς καὶ τελειότατον γενόμενον τοῦτον δ᾽ ἤδεσαν ἔνιοι 1 
τῶν Πομπηΐῳ συνεστρατευμένων ἀπολαύσαντά τι τῆς 
ἐκείνου φιλανθρωπίας καὶ δόξαντα φιλορρώμαιον εἶ-- 
ναι" τότε δ᾽ ὑφεῖτο τῷ Κράσσῳ μετὰ γνώμης τῶν βασι-- 
λέως στρατηγῶν. εἰ δύναιτο παρατρέψας αὐτὸν ἀπω- 
τάτω τοῦ ποταμοῦ καὶ τῶν ὑπωρειῶν εἰς πεδίον ἐκβα-- 20 
λεῖν ἀχανὲς καὶ περιελαυνόμενον. Πάντα γὰρ διενο-- 
οὔντο μᾶλλον 5 κατὰ στόμα προσφέρεσϑαι Ῥωμαίοις. 
Ἐλθὼν οὖν πρὸς τὸν Κράσσον ὁ βάρβαρος (ἦν δὲ καὶ 
πιϑανὸς εἰπεῖν) Πομπήϊον μὲν ὡς εὐεργέτην ἐπήνει, 

Κράσσον δὲ τῆς δυνάμεως μακαρίδας ἐμέμφετο τῆς δια-- 35 
τριβῆς μέλλοντα καὶ παρασκευαξόμενον, ὥσπερ ὅπλων 
αὐτῷ δεῆσον, οὐ χειρῶν οὐδὲ ποδῶν τῶν ταχίστων ἐπ᾽ 
ἀνθρώπους. οἵ πάλαι ξητοῦσιν ἁρπάσαντες τὰ τιμιώ- 
τατὰ τῶν χρημάτων καὶ σωμάτων εἰς Σκύϑας ἢ Toxa- 

vovg ἀναπτέσϑαι. .. Καίτοι μάχεσϑαι μέλλοντας“. ἔφη 30 
οὐπεύδειν ἔδει, πρὶν ἅπασαν ἐν ταὐτῷ γενέσϑαι τὴν 
δυναμιν ἀναϑαρσήσαντος βασιλέως" ἐπεὶ νῦν ys Σου- 

σι 
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ρήνας ὑμῖν προβέβληται xol Σιλλάκης ἐφ᾽ αὑτοὺς &va- 
δεξάμενοι τὴν δίωξιν. ὁ δ᾽ οὐδαμὴῆ φανερός ἐστι." 
Ταῦτα δὲ ἣν ψευδῆ πάντα. Διχῆ γὰρ εὐθὺς Ὑρώδης 
διελὼν τὴν δύναμιν αὐτὸς μὲν ᾿Ἵφμενίαν ἐπόφϑει τιν-- 

$ νύμενος ᾿Αφταουάσδην, Σουφήναν δ᾽ ἀφῆκεν ἐπὶ Ῥω-- 
μαίους, οὐχ ὑπερφροσύνῃ χρώμενος, ὡς ἔνιοί φασιν" 
οὐ γὰρ ἣν τοῦ αὐτοῦ Κράσσον μὲν ἀπαξιοῦν ἀνταγωνι- 
στήν, ἄνδρα Ῥωμαίων πρῶτον, ᾿ἀρταουάσδῃ δὲ προσπο-- ὅ50 

λεμεῖν καὶ ταῖς ᾿Δομενίων ἐπιόντα κώμαις ἐξαιρεῖν, 
[0 ἀλλὰ καὶ πάνυ δοκεῖ καταδείσας τὸν κίνδυνον αὐτὸς 

μὲν ἐφεδρεύειν καὶ καραδοκεῖν τὸ μέλλον, Σουρήναν 
δὲ προχκαϑεῖναν πειρασόμενον μάχης καὶ περιέλξοντα 
τοὺς πολεμίους. Οὐδὲ γὰρ ἦν τῶν τυχόντων ὁ Σουρή- 
vag, ἀλλὰ πλούτῳ μὲν καὶ γένει καὶ δόξῃ μετὰ βασιλέα 

15 δεύτερος, ἀνδρείᾳ δὲ καὶ δεινότητι τῶν καϑ᾽ αὑτὸν ἐν 
Πάρϑοις πρῶτος, ἔτι δὲ μεγέϑει καὶ κάλλει σώματος ὡς 
οὐδεὶς ἕτερος. Ἐξήλαυνε δὲ καϑ' ἑαυτὸν ἀεὶ χιλίαις 
σκευοφορούμενος καμήλοις, καὶ διακοσίας ἀπήνας ἐπή- 
γετο παλλακίδων, ἱππεῖς δὲ κατάφρακτοι χίλιοι, πλείο-- 

20 veg δὲ τῶν κούφων παρέπεμπον. εἶχε δὲ τοὺς σύμπαν-- 
τας ἱππεῖς ὁμοῦ πελάτας τὸ καὶ δούλους μυρίων οὐκ 
ἀποδέοντας. Κατὰ γένος μὲν οὖν ἐξ ἀρχῆς ἐκέκτητο βα- 
σιλεῖ γενομένῳ Πάρϑων ἐπιτιϑέναι τὸ διάδημα πρῶτος, 
Ὑρώδην δὲ τοῦτον αὐτὸν ἐξεληλαμένον εἰς Πάρϑους 

25 κατήγαγε, καὶ Σελεύκειαν αὐτῷ τὴν μεγάλην εἷλε πρῶ- 
rog ἐπιβὰς τοῦ τείχους καὶ τρεψάμενος ἰδίᾳ χειρὶ τοὺς 
ἀντιστάντας. Οὔπω δὲ γεγονὼς ἔτη τριάκοντα κατ᾽ 
ἐκεῖνον τὸν χρόνον εὐβουλίας καὶ συνέσεως δόξαν siye 

μεγίστην. οἷς οὐχ ἥκιστα καὶ τὸν Κράσσον ἔσφηλε, δια 
30 ϑάρσος καὶ φρόνημα πρῶτον, εἶτα ὑπὸ δέους καὶ συμ- 

φορῶν ταῖς ἀπάταις εὐχείρωτον γενόμενον. 
XXII. Tov οὖν ὁ βάρβαρος, ὡς ἔπεισεν αὐτόν, ἀπο-- 
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δπάσας τοῦ ποταμοῦ διὰ μέσων ἡγε τῶν πεδίων ὁδὸν 
ἐπιεικῆ καὶ κούφην τὸ πρῶτον. εἶτα μοχϑηράν, ἄμμου 
βαϑείας ὑποδεχομένης καὶ πεδίων ἀδένδρων καὶ ἀνύ-- 
δρῶν καὶ πρὸς οὐδὲν οὐδαμῆ πέρας ἐφικτὸν αἰσϑήσει 
παυομένων, ὥστε μὴ μόνον δέψει καὶ χαλεπότητι τῆς 5 
πορείας ἀπαγορεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς ὄψεως ἀπαρα-- 
μύϑητον ἀϑυμίαν παρέχειν οὐ φυτὸν ὁρῶσιν. οὐ δεῖ- 

3 1 p/4 , 3 , 

ὅρον, ov προβολὴν ogovc καϑιέντος, ov zouv διαβλα- 

στάνουσαν. ἀλλ᾽ ἀτεχνῶς πελάγιόν τι χεῦμα ϑινῶν ci- 
νῶν ἐρήμων περιεχόντων τὸν στρατόν. Ἣν μὲν ovv καὶ 
9 Ml , e , [χὰ , Ἢ a i5 

ἀπὸ τούτων ὃ δόλος ὑποπτος᾽ ἐπεὶ δὲ καὶ παρὰ dora- 

ουάσδου τοῦ ᾿Φρμενίου παρῆσαν ἄγγελοι φράξοντες, ὡς 
od , , δ , 2 2 * e , 

πολλῷ συνέχοιτο πολέμῳ ὁυέντος ἐπ΄ αὑτὸν Ὑρῶδου, 

καὶ πέμπειν μὲν ἐκείνῳ βοήϑειαν οὐ δύναται. παραινεῖ 
δὲ Κράσσῳ μάλιστα μὲν ἐκεῖ τραπέσϑαι καὶ γενόμενον 1ὅ 
uev Aousvíov ὁμοῦ διαγωνίσασϑαι πρὸς τὸν Ὑρώδην, 
εἰ δὲ μή. πορεύεσϑαι καὶ στρατοπεδεύειν ἀεὶ τὰ ἵππά- 
σιμὰ φευγοντὰα καὶ προσχωροῦντα τοῖς ὀρεινοῖς, Κρασ- 

dog μὲν οὐδὲν ἀντιγράψας ὑπ᾽ ὀργῆς καὶ σκαιότητος 
ἀπεκρίνατο νῦν μὲν ᾿Δρμενίοις μὴ σχολάξειν, αὐὖϑις δ᾽ 30 
ἀφίξεσϑαι δίκην ἐπιϑήσων ᾿ρταουάσδῃ τῆς προδοσίας. 
Οἱ δὲ περὶ Κάσσιον αὐϑις ἠγανάκτουν, καὶ Κράσσον μὲν 
ἀχϑόμενον αὐτοῖς ἐπαύσαντο νουϑετοῦντες, ἰδέᾳ δὲ τὸν 

βάρβαρον ἐλοιδόρουν" .. Τίς 6s δαίμων πονηρός, ὦ κά- 
κιστε ἀνθρώπων, ἤγαγε πρὸς ἡμᾶς; τίσι δὲ φαρμάκοις 35 
καὶ γοητείαις ἔπεισας Κράσσον εἰς ἐρημίαν ἀχανῆ καὶ 

, 5 " D 1 Cow ec , , 
βυϑιον ἔκχέαντα τὴν στρατιὰν ὁδὸν οδεύειν Νομάδι λῃ- 

στάρχῃ μᾶλλον ἢ Ῥωμαίων αὐτοκράτορι προσήκουσαν ; 
e i , 5 5 ^ , 2 7 V c , 
Ο δὲ βαρβαρος ἀνὴρ ὧν ποικέλος ἐκείνους μὲν ὑποπί- 

πτῶν ἐϑάρρυνε καὶ παρεκάλει μικρὸν ἔτι καρτερῆσαι, 30 
τους δὲ στρατιώτας ἅμα συμπαραϑέων καὶ παραβοηϑῶν 
ἐπέσκωπτε μετὰ γέλωτος" Ὑμεῖς δὲ διὰ Καμπανίας 

PLUT. viT. III. 
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ὁδεύειν οἴεσϑε κρήνας καὶ νάματα καὶ σκιὰς xol λου- 
τρὰ δηλαδὴ καὶ πανδοκεῖα ποϑοῦντες; οὐ μέμνησϑε δὲ 
τὴν ᾿Δράβων διεξιόντες καὶ ᾿Ασσυρίων μεϑορίαν ;^ 
Οὕτω μὲν ὁ βάρβαρος διεπαιδαγώγησε τοὺς Ῥωμαί- 

δους, καὶ πρὶν ἢ γενέσθαι φανερὸς ἐξαπατῶν ἀφίέππευ--: 
σεν, οὐ λαϑὼν τὸν Κράσσον, ἀλλὰ καὶ τοῦτο πείσας, ὡς 55] 
ὑπεργάσεται καὶ διαταράξει τὰ τῶν πολεμίων. 

XXIII. Ζέγεται δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης τὸν Κράσσον 
οὐχ ὥσπερ ἔϑος ἐστὶ Ρωμαίων στρατηγοῖς ἐν φοινικέδι 

Ἰοπροελϑεῖν, ἀλλ᾽ ἐν ἱματέῳ μέλανι. καὶ τοῦτο μὲν sv- 
ϑὺς ἀλλάξαι προνοήσαντα, τῶν δὲ σημαιῶν ἐνέας μόλις 
ὥσπερ πεπηγυίας πολλὰ παϑόντας ἀνελέσϑαι τοὺς φέ- 
ροντας. Ὧν ὁ Κράσσος καταγελῶν ἐπετάχυνε τὴν πο- 
οδίαν, προσβιαξόμενος ἀκολουϑεῖν τὴν φάλαγγα τοῖς 

15 ἱππεῦσι, πρίν ys δὴ τῶν ἐπὶ κατασκοπὴν ἀποσταλέν-- 
τῶν ὀλίγοι προσπελάσαντες ἀπήγγειλαν ἀπολωλέναι 
τοὺς ἄλλους ὑπὸ τῶν πολεμίων, αὐτοὺς δὲ μόλις éx- 

φυγεῖν, ἐπιέναι δὲ μαχουμένους πλήϑει πολλῷ καὶ 
ϑάρσει τυὺς ἄνδρας. “Ἥπαντες μὲν οὖν ἐθορυβήϑησαν, 

40 ὁ δὲ Κράσσος ἐξεπλάγη παντάπασι καὶ διὰ σπουδῆς οὐ 
πάνυ καϑεστηκὼς παρέταττε, πρῶτον μέν. ὡς οἷ περὶ 
Κάσσιον ἠξίουν, ἀραιὰν τὴν φάλαγγα τῶν ὁπλιτῶν 
ἐπὶ πλεῖστον ἀνάγων τοῦ πεδίου πρὸς τὰς κυκλώσεις;, 
τοὺς δ᾽ ἱππεῖς διανέμων τοῖς κέρασιν" ἔπειτα μετέδοξξ, 

25 καὶ συναγαγὼν ἀμφίστομον ἐποέησε καὶ βαϑὺ πλινϑίον 
ἐν δώδεκα σπείραις προερχομένης τῶν πλευρῶν éx&- 
στης. Παρὰ δὲ σπεῖραν ἴλην ἱππέων ἔταξεν. ὡς μηδὲν 
ἔχοι μέρος ἐνδεὲς ἱππικῆς βοηϑείας., ἀλλὰ πανταχόϑεν 
ὁμαλῶς προσφέροιτο πεφραγμένος. Τῶν δὲ κεράτων τὸ 

δομὲν Κασσίῳ, τὸ δὲ τῷ νέῳ Κράσσῳ παρέδωκεν, αὐτὸς 
δ᾽ εἰς μέσον κατέστη. Καὶ προάγοντες οὕτως ἐπὶ ῥεῖ-- 
ϑρὸον ἦλθον ὃ καλεῖται Βάλισσος, οὐ πολὺ μὲν ἄλλως 
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οὐδὲ ἄφϑονον. ἀσμένοις δὲ τότε τοῖς στρατιώταις φανὲν 

ἐν αὐχμῷ καὶ καύματι καὶ παρὰ τὴν ἄλλην ἐπέπονον 
καὶ ἄνυδρον πορείαν. Ot μὲν οὖν πλεῖστοι τῶν ἡγεμο-- 
vov ᾧοντο δεῖν ἐνταῦϑα καταυλισαμένους καὶ νυκτε-- 
ρεύσαντας καὶ πυϑομένους, ép! ὅσον οἷόν vs, πλῆϑος ὁ 
καὶ τάξιν τῶν πολεμίων ἅμ᾽ ἡμέρᾳ χωρεῖν ἐπ᾽ αὐτούς" 
Κράσσος δὲ τῷ παιδὶ καὶ τοῖς περὶ αὐτὸν ἱππεῦσιν 
ἐγκελευομένοις ἄγειν καὶ συνάπτειν ἐπαρϑεὶς ἐκέλευ-- 
6sv ἑστῶτας ἐν τάξει φαγεῖν καὶ πιεῖν τοὺς δεομένους. 

Καὶ πρὶν ἢ τοῦτο διὰ πάντων γενέσϑαι καλῶς, ἦγεν οὐ 10 
σχέδην οὐδ᾽ ὡς ἐπὶ μάχην διαναπαύων, ἀλλ᾽ ὀξείᾳ καὶ 
συντόνῳ χρώμενος τῇ πορδίᾳ μέχρι ov κατώφϑησαν ot 
πολέμιοι, παρὰ δόξαν οὔτε πολλοὶ φανέντες οὔτε σοβαροὶ 
τοῖς Ῥωμαίοις. Τὸ μὲν γὰρ πλῆϑος ὑπέστειλε τοῖς προ- 
τάκτοις Σουρήνας. τὴν δὲ λαμπρότητα κατέκρυβε τῶν 15 
ὅπλων ἱμάτια καὶ διφϑέρας προΐσχεσϑαι κελεύσας. Ὡς 
δ᾽ ἐγγὺς ἐγένοντο καὶ σημεῖον ἤρϑη παρὰ τοῦ στρατη- 
yov, πρῶτον μὲν ἐπέμπλαντο φϑογγῆς βαρείας καὶ 

Boóuov φρικώδους τὸ πεδίον. Πάρϑοι γὰρ οὐ κέρασιν 
οὐδὲ σάλπιγξιν ἐποτρύνουσιν ἑαυτοὺς εἰς μάχην. ἀλλὰ 20 
δόπτρα βυρσοπαγὴῆ καὶ κοῖλα περιτείναντες ἠχείοις χαλ-- 
κοῖς ἅμα πολλαχόϑεν ἐπιδουποῦσι, τὰ δὲ φϑέγγεται 
βυϑιόν τι καὶ δεινόν, ὠρυγῇ ϑηριώδει καὶ τραχύτητι 

βοοντῆς μεμι} μένον; &U πως συνεωρακότες, ὅτι τῶν 
αἰσϑητηρέων ἀκοὴ ταρακτικώτατόν ἐστι τῆς ψυχῆς καὶ 35 

τὰ περὶ ταύτην πάϑη τάχιστα κινεῖ καὶ μάλιστα ἐξίστησι 
τὴν διάνοιαν. 

XXIV. ᾿Εχπεπληγμένων δὲ τῶν Ῥωμαίων διὰ τὸν 
ἦχον ἐξαίφνης τὰ προκαλύμματα τῶν ὅπλων καταβα- 
λόντες ὥφϑησαν αὐτοί vs φλογοειδεῖς κράνεσι καὶ ϑώ-- 30 
ραξι, τοῦ Μαργιανοῦ σιδήρου στίλβοντος ὀξὺ καὶ περι-- 
λαμπές. οἵ 9 ἵπποι καταπεφραγμένοι χαλκοῖς καὶ σιδη- 

* 
^. 
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φοῖς σκεπάσμασιν, ὃ δὲ Σουρήνας μέγιστος καὶ κάλ- 
λιστος αὐτός. τῇ δὲ κατ᾽ ἀνδρείαν δόξῃ τὴν ϑηλύτητα 
τοῦ κάλλους οὐκ ἐοικώς, ἀλλὰ Μηδικώτερον ἐσκευα- 
σμένος ἐντρέμμασι προσώπου καὶ κόμης διακρίσει. τῶν 

δ ἄλλων Πάρϑων ἔτι Σκυϑικῶς ἐπὶ τὸ φοβερὸν τῶν ἀνα-- 588 
σίλλων κομώντων. Καὶ πρῶτον μὲν διενοοῦντο τοῖς 

κοντοῖς εἰσελαύνοντες ὠϑεῖν καὶ βιάξεσϑαι τοὺς προ- 
τάκτους᾽ ὡς δ᾽ ἑώρων τό vs βάϑος τοῦ συνασπισμοῦ 
καὶ τῶν ἀνδρῶν τὸ μόνιμον καὶ παρεστηκός, ἀνῆγον 

10 ὀπίσω καὶ σκίδνασϑαι δοκοῦντες ἅμα καὶ διαλύειν τὴν 
τάξιν ἐλάνϑανον ἐν κύκλῳ περιβάλλοντες τὸ πλινϑέον 
αὐτῶν. Κράσσου δὲ τοὺς ψιλοὺς ἐκδραμεῖν κελεύσαν-- 

τὸς οὗτοι μὲν οὐ πολὺ προῆλθον, ἀλλὰ πολλοῖς τοξεύ-- 
μασιν ἐντυχόντες ταχὺ καὶ συμπαρέντες αὖϑις ἐνε- 

15 δύοντο τοῖς ὁπλέταις, καὶ παρεῖχον ἀκοσμίας ἀρχὴν καὶ 

δέους ὁρῶσι τὸν τόνον τῶν ὀϊστῶν καὶ τὴν δώμην ὅπλα 
ve ῥηγνύντων καὶ διὰ παντὸς φερομένων ὁμοίως ἄντι-- 
τύπου καὶ μαλακοῦ στεγάσματος. Οἱ δὲ Πάρϑοι δια- - 
στάντες ἐκ μήκους ἤρξαντο τοξεύειν ἅμα πανταχόϑεν, 

200v τὴν ἀκριβῆ τοξείαν (ἡ γὰρ συνέχεια καὶ πυκνότης 
τῶν Ῥωμαίων οὐδὲ τῷ βουλομένῳ διαμαρτάνειν ἀνδρὸς 
παρεῖχεν), εὐτόνους δὲ τὰς πληγὰς καὶ βιαίους διδόντες 
ἀπὸ τόξων κραταιῶν καὶ μεγάλων καὶ τῇ σκολιότητι τῆς 
καμπῆς ἠναγκασμένον τὸ βέλος ἀποστελλόντων. Ἦν 

256 οὖν αὐτόϑεν ἤδη μοχϑηρὰ τὰ Ῥωμαίων" καὶ γὰρ μέ- 
ψοντὲς ἐν τάξει συνετιτρώσκοντο, καὶ χωρεῖν ὁμόσε πει-- 
ρώμενοι τοῦ μὲν ποιεῖν ἴσον ἀπεῖχον, ὁμοίως δ᾽ ἔπασχον. 
Ὑπέφευγον γὰρ ἅμα βάλλοντες of Πάρϑοι, καὶ τοῦτο 
κρατιστα ποιοῦσι μετὰ Σικύϑας- καὶ σοφώτατόν ἐστιν 

80 ἀμυνομένους ἔτι σώξεσϑαι καὶ τῆς φυγῆς ἀφαιρεῖν τὸ 

αἰσχρόν. 
XXV. ἴάχρι μὲν οὖν ἤλπιξον αὐτοὺς ἐκχεαμένους 
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τὰ βέλη σχήσεσϑαι μάχης ἢ συνάψειν εἰς χεῖρας ἐκαρ- 
τέρουν᾽ ὡς δ᾽ ἔγνωσαν, ὅτι πολλαὶ κάμηλοι παρεστᾶσι 

τοξευμάτων πλήρεις, ἀφ᾽ ὧν περιελαύνοντες of πρῶτοι 
λαμβάνουσιν, οὐδὲν πέρας ὁρῶν ὁ Κράσσος ἡϑύμει, καὶ 
σκοπεῖν ἐκέλευεν, ἀγγέλους πέμψας πρὸς τὸν υἱόν, ὅπως ὃ 
προσμῖξαι βιάσεται τοῖς ἐναντίοις πρὶν ἢ κυκλωθῆναι" 
μάλιστα γὰρ ἐκείνῳ προσέπιπτον καὶ περιΐππευον τὸ 
κέρας ὡς κατὰ νώτου γενησόμενοι. Μαβὼν οὖν ὃ νεα-- 
νίας ἱππεῖς τὲ χιλίους τριακοσίους. ὧν οἵ χέλιοι παρὰ 

Καίσαρος ἦσαν, καὶ τοξότας πεντακοσίους καὶ τῶν ἔγ-- 10 
γιστα ϑυρξδοφόρων ὀκτὼ σπείρας συνήγαγεν εἰς ἐμβο-- 
λήν. Τῶν δὲ Πάρϑων of περιελαύνοντες. εἴτε τέλμασιν 
ἐντυχόντες. ὡς ἔνιοί φασιν, εἶτε λαβεῖν τὸν Κράσσον 
ἀπωτάτω τοῦ πατρὸς στρατηγοῦντες, ὀπίσω στρέψαντες 
ἐδίωκον. Ὁ δὲ βοήσας, ὡς οὐ μένουσιν οἵ ἄνδρες, 16 
ἥλαυνς, καὶ σὺν αὐτῷ Κηνσωρῖνός τε καὶ Μεγάβακχος, 
ὁ μὲν εὐψυχίᾳ καὶ ῥώμῃ διαφέρων, Κηνσωρῖνος δὲ 
βουλευτικὸν ἔχων ἀξέωμα καὶ δεινὸς εἰπεῖν. ἑταῖροι δὲ 
Κράσσου καὶ παραπλήσιοι καϑ' ἡλικίαν. Ἐπισπομένων 
δὲ τῶν ἱππέων οὐδὲ τὸ πεξὸν ἀπελείπετο προϑυμέᾳ καὶ 30 
χαρᾷ τῆς ἐλπέδος" νικᾶν γὰρ ᾧοντο καὶ διώκειν, ἄχρι 
οὗ πολὺ προελθόντες ἤσϑοντο τὴν ἀπάτην. μεταβαλ-- 
λομένων ἅμα τῶν φεύγειν δοκούντων καὶ πλειόνων ἄλ-- 
λων ἐπιφερομένων. Ἐνταῦϑα ἔστησαν, οἰόμενοι συνά- 

ψειν αὐτοῖς εἰς χεῖρας ὀλίγοις οὖσι τοὺς πολεμίους. Οἵ 35 
δὲ τοὺς καταφράκτους προτάξαντες ἐναντίους τοῖς Ῥω-- 

μαΐοις, τὴν δ᾽ ἄλλην ἵππον ἄτακτον περὶ αὐτοὺς ἐλαύ-- 

νοντες, καὶ συνταράττοντες τὸ πεδίον, ἀνίστασαν ἐκ βυ-- 
ϑοῦ ϑῖνας ἄμμου κονιορτὸν ἐπαγούσας ἄπλετον. ὡς 
μήτε διορᾶν ῥαδίως μήτε φϑέγγεσϑαι τοὺς ἹΡωμαέους, 80 
δἱλουμένους δὲ ἐν ὀλίγῳ καὶ συμπίπτοντας ἀλλήλοις 
βάλλεσϑαι καὶ ἀποθνήσκειν οὐ ῥάδιον οὐδ᾽ ὀξὺν ϑά- 
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νατον, ἀλλ΄ ὑπὸ σπασμοῦ καὶ ὀδύνης δυσανασχετοῦντας 
καὶ κυλινδουμένους περὶ τοῖς ὀϊστοῖς ἐναποϑραύειν τοῖς 

τραύμασι. βία ve πειρωμένους ἐξέλκειν ἠγκιστρωμένας 559 
ἀκίέδας καὶ δεδυκυίας διὰ φλεβῶν καὶ νεύρων προσα- 

δναρρηγνύναι καὶ λυμαίνεσθαι σφᾶς αὐτούς. Οὕτω δὲ 
πολλῶν ἀποϑνησκόντων ἄπρακτοι καὶ οἵ ξῶντες ἦσαν 
πρὸς ἀλκήν καὶ τοῦ Ποπλίου παρακαλοῦντος ἐμβαλεῖν 
εἰς τὴν κατάφρακτον, ἐπεδείκνυσαν ἑαυτῶν χεῖράς ve 

ϑυρεοῖς συμπεπερονημένας καὶ πόδας διαμπὰξ πφοσε- 
10 ληλαμένους πρὸς τοὔδαφος. ὥστε καὶ πρὸς φυγὴν ἀμη- 

χάνους εἶναι καὶ πρὸς ἄμυναν. «Αὐτὸς ovv τοὺς ἱππεῖς 
παρορμήσας προσέβαλε μὲν ἐρρωμένως καὶ συνῆψε τοῖς 
ἀνδράσιν, ἦν δὲ ἄνισος ἔν τε ταῖς πληγαῖς καὶ τῷ qv- 
λάττεσϑαι. παίων μὲν ἀσϑενέσι καὶ μικροῖς δορατέοις 

16 ϑώρακας ὠμοβύρσους καὶ σιδηροῦς. παιόμενος δὲ κον-- 
τοῖς εἰς εὐσταλῆ καὶ γυμνὰ σώματα τῶν Γαλατῶν." τού-- 
τοις γὰρ ἐθάρρει μάλιστα, καὶ μετὰ τούτων ἔργα ϑαυ- 
μαστὰ διεπράττετο. Τῶν τε γὰρ κοντῶν ἐπελαμβάνοντο, 
καὶ συμπλεκόμενοι τοὺς ἄνδρας ἀπὸ τῶν ἵππων ἐώϑουν 

2075 βαρύτητι τοῦ ὁπλισμοῦ δυσκινήτους ὄντας. πολλοὶ 
0b τοὺς ἑαυτῶν ἀπολείποντες ἵππους καὶ ὑποδυόμενοι 
τοῖς ἐκείνων ἔτυπτον εἰς τὰς γαστέρας οἱ δ᾽ ἀνεσκίρ--: 

τῶν ὑπ᾽ ὀδύνης, καὶ συμπατοῦντες ἐν ταὐτῷ τοὺς ἐπι- 
βάτας καὶ τοὺς πολεμίους ἀναπεφυρμένους ἀπέϑνη-- 

οὔ σκον. Ἐπίεξε δὲ τοὺς Γαλάτας μάλιστα τό τε ϑάλπος 

καὶ τὸ δίψος, ἀμφοτέρων ἀήϑεις ὄντας καὶ τῶν ἵππων 
ἀπολώλεισαν οἵ πλεῖστοι πρὸς ἐναντίους ἐλαυνόμενοι 
τοὺς κοντούς. Ἐβιάσϑησαν οὖν ἀναχωρῆσαι πρὸς τοὺς 
ὁπλίτας, ἔχοντες τὸν Πόπλιον ὑπὸ τραυμάτων ἤδη κα- 

βοκῶς διακείμενον. Ἰδόντες δὲ ϑῖνα βουνώδη πλησέον 
ἐχώρουν ἐπ᾽ αὐτήν, καὶ τοὺς μὲν ἵππους ἐν μέσῳ κατέ-- 
δησαν, ἔξωϑεν δὲ τοῖς ϑυρεοῖς συγκλείσαντες ὥοντο 
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ῥᾷον ἀμυνεῖσθαι τοὺς βαρβάρους. Απέβαινε δὲ τοὐ- 
ναντίον. Ἐν μὲν γὰρ τῷ ὁμαλῷ τοῖς ὕπισϑεν ἁμῶς γέ 
πῶς παρέχουσιν οὗ πρότακτοι ῥαστώνην, ἐκεῖ δ᾽ ἄλλον 

2 »ν 

ὑπὲρ ἄλλον διὰ τὴν ἀνωμαλίαν ἀνέχοντος τοῦ χωρίου 
X E $5 .« M . , E] , ?&«* 53 Li 

καὶ μᾶλλον ἀεὶ τὸν κατόπιν ἐξαίροντος οὐδὲν ἣν τὸ δια-- ὅ 
- 3 32.»Ν λἡ , , c - 2 , N 

φεῦγον. ἀλλ΄ ἐβάλλοντο παντὲς ὁμαλῶς ὀδυρόμενοι τὴν 
ἀκλεῆ καὶ ἄπρακτον αὐτῶν τελευτήν. Ἦσαν δὲ περὶ 
τὸν Πόπλιον ἄνδρες Ἕλληνες δύο τῶν αὐτόϑι κατοι-- 

5 , e , ἣ , Ἢ 

κούντων ἐν Καρραις. lsgovvuog καὶ Νικομαχος. οὗ 
, 2ν ς - 3 » x , 

συνέπειϑον αὐτὸν υπεξελϑεῖν uev αὐτῶν καὶ διαφεύ--10 
" 3 y&w εἰς Ἴχνας, πόλιν ἠρημένην τὰ Ρωμαίων καὶ οὐ 

μακρὰν οὖσαν. Ὁ δὲ φήσας οὐδένα δεινὸν οὕτως ἔσε-- 

σϑαι ϑάνατον, ὃν φοβηϑεὶς Πόπλιος ἀπολείψει τοὺς 
2 2 ς γ 2 , Α AA , 
ἀπολλυμένους δι αὐτον. ἐκείνους μὲν ἐκέλευσε σωξε-- 

i] , . 3 / LEA X - 4 
σϑαι καὶ δεξιωσαμενὸος ἀπέλυσεν. αὐτὸς δὲ τῇ χειρὶ 16 
χρήσασϑαι μὴ δυνάμενος (διελήλατο γὰρ βέλει), τὸν 
ὑπασπιστὴν ἐκέλευσε πατάξαι τῷ ξίφει παρασχὼν τὸ 
πλευρόν. Ὁμοίως δὲ καὶ Κηνσωρῖνον ἀποθανεῖν λέ- 
γουσι" Μεγάβακχος δ᾽ αὐτὸς αὑτὸν διεχρήσατο καὶ τῶν 
ἄλλων οἵ δοκιμώτατοι. Τοὺς δ᾽ ὑπολελειμμένους ἀνα--30 
βαίνοντες οἱ Πάρϑοι τοῖς κοντοῖς διήλαυνον μαχομέ-- 
vovg: ξῶντας δ᾽ οὐ πλείονας ἁλῶναί φασι πεντακοσίων. 
Τὰς δὲ κεφαλὰς τῶν περὶ τὸν Πόπλιον ἀποκόψαντες 
P d 3 * LEAL 3 , 

ἤλαυνον εύὐϑυς ἐπὶ τὸν Koaccov. 

XXVI. Eiys δὲ τὰ κατ᾽ αὐτὸν οὕτως. Ὡς ἐκέλευσε 95 
^ [À. 2 " - , ’, L4 LER 

τὸν viov ἐμβαλεῖν τοῖς Παρϑοις καί τις ἡγγειλὲν αὐτῷ 

μακρὰν τροπὴν εἶναι καὶ δίωξιν ἰσχυρὰν τῶν πολεμίων, 
ἑώρα δὲ καὶ τοὺς καϑ᾽ αὑτὸν οὐκέτι προσκειμένους 
ὁμοίως (ἐκεῖ γὰρ ἐρρύησαν οἱ πλεῖστοι), μικρὸν ἀνε-. 
ϑάρρησε, καὶ συναγαγὼν ὑπέστειλεν ἐν χωρέοις προσ- 30 
ἄντεσι, τὸν στρατόν, αὐτίκα προσδοκῶν τὸν υἱὸν ἐπανή-- 

2 -᾿ - - 

ξειν ἀπὸ τῆς διώξεως. Τῶν δὲ πεμῳφϑέντων ὑπὸ τοῦ 
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Ποπλίου πρὸς αὐτὸν, ὡς ἐκινδύνευεν. ol uiv πρῶτοι, 
διεφθάρησαν ἐμπεσόντες εἰς τοὺς βαρβάρους, οἵ δ᾽ 
ὕστερον μόγις διαφυγόντες ἀπήγγελλον οἴχεσϑαι τὸν 
Πόπλιον. sí μὴ ταχεῖα καὶ πολλὴ βοήϑεια παρ᾽ ἐκεένου 560 

δγένοιτο. Τὸν δὲ Κράσσον ἅμα πολλὰ πάϑη κατέσχε" 
καὶ λογισμῷ μὲν οὐδὲν ἔτι τῶν πραγμάτων ἑώρα. φόβῳ 
δὲ περὶ τοῦ σύμπαντος ἅμα καὶ πόϑῳ τοῦ παιδὸς ἕλκό- 
μενος βοηϑεῖν καὶ μὴ βοηϑεῖν τέλος, ὥρμησε προάγειν 
τὴν δύναμιν. Ἐν τούτῳ δ᾽ οἵ πολέμιοι προσεφέροντο 

10 κλαγγῇ καὶ παιᾶνι φοβερώτεροι, καὶ πολλὰ τῶν τυμπά- 
vov αὖϑις περιεμυκᾶτο τοὺς Ρωμαίους ἑτέρας μάχης 
ἀρχὴν προσδοκῶντας. Of δὲ τὴν κεφαλὴν τοῦ Ποπλίου 

κομίξοντες ὑπὲρ αἰχμῆς ἀναπεπηγυῖαν ἐγγὺς προσελά- 
σαντες ἀνέδειξαν ὕβρει πυνθανόμενοι τοκέας αὐτοῦ καὶ 

ι6 γένος" οὐ γὰρ δὴ πρέπειν γε Κράσσου πατρὸς ἀνανδρο-- 
τάτου καὶ κακίστου γενναῖον οὕτω παῖδα καὶ λαμπρὸν 
ἀρετῇ γενέσθαι. Τοῦτο τὸ ϑέαμα Ῥωμαίων ὑπὲρ ἄἅπαν-- 
τα τάλλα δεινὰ τὰς ψυχὰς κατέκλασε καὶ παρέλυσεν. οὐ 

ϑυμοῦ πρὸς ἄμυναν, ὥσπερ ἦν εἰκός, ἀλλὰ φρίκης καὶ 
30 τρόμου πᾶσιν ἐγγενομένου. Καίτοι τόν γε Κράσσον αὖ- 

τοῦ λαμπρότατον ἐν τῷ τότε πάϑει φανῆναι λέγουσιν" 
ἐβόα γὰρ ἐπιὼν τὰς τάξεις. ,,Euóv, à Ῥωμαῖοι. τοῦτο 
τὸ πένϑος ἴδιόν ἐστιν" ἡ δὲ μεγάλη τύχη καὶ δόξα τῆς 
Ῥώμης ἐν ὑμῖν ἕστηκε σωξομένοις ἄϑραυστος καὶ ἀήτ- 

30 vivos. Εἰ δὲ καὶ ἐμοῦ τις οἶκτος ἀφῃρημένου παῖδα 
πάντων ἄριστον, ἐπιδείξασϑε τοῦτο ὀργῇ πρὸς vovg 
πολεμίους. Δφέλεσϑε τὴν χαρὰν αὐτῶν, τιμωρήσασϑε 

τὴν ὠμότητα, μὴ καταπλαγῆτε τοῖς γεγενημένοις, εἰ δεῖ 
τι καὶ παϑεῖν μεγάλων ἐφιεμένους. Οὐδὲ A4ovxovAAog 

30 Τιγράνην ἀναιμωτὶ καϑεῖλεν, οὐδὲ Σκηπίων "Avvíoyov, 

χιλίας δὲ ναῦς οἵ παλαιοὶ περὶ Σικελίαν ἀπώλεσαν, ἐν 

δ᾽ Ἰταλίᾳ πολλοὺς αὐτοκράτορας καὶ στρατηγούς, ὧν 
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οὐδεὶς προηττηϑεὶς ἐκώλυσεν αὐτοὺς κρατῆσαι τῶν 
7 3 A 2 ’ ic , ? a 

νενικηκότων. Ov yag εὐτυχίᾳ τὰ Ῥωμαίων. ἀλλὰ vÀq- 

μοσύνῃ καὶ ἀρετῇ πρὸς τὰ δεινὰ χωρούντων εἰς τοῦτο 
προῆλϑε δυνάμεως." 

ΧΧΥΙΙ. Τοιαῦτα λέγων καὶ παραϑαρσύνων ὁ Κράσ- 5 
2 3 δι΄ , e , 2 N 

ὅος ov πολλοὺς ἑῶρα προϑΌΎμως ὑπακούοντας. ἀλλὰ καὶ 

συναλαλάξαι κελεύσας ἤλεγξε τοῦ στρατοῦ τὴν κατή-- 

φειαν, ὡς ἀσϑενῆ καὶ ὀλίγην καὶ ἀνώμαλον κραυγὴν 
ἐποιήσαντο᾽ ἡ δὲ παρὰ τῶν βαρβάρων λαμπρὰ καὶ ϑρα- 
σεῖα κατεῖχε. Τραπομένων δὲ πρὸς ἔργον οἵ μὲν οἰκέται 10 
καὶ πελάται πλάγιοι περιελαύνοντες ἐτόξευον, αὐτοὶ δὲ 
τοῖς κοντοῖς οἵ πρότακτοι χρώμενοι συνέστελλον εἰς 0AL- 

γον τοὺς Ῥωμαίους, πλὴν ὅσοι τὸν ὑπὸ τῶν τοξευμάτων 
pevyovreg ϑάνατον ἀπετόλμων παραβόλως εἰς αὐτοῦυς 

J A M , 3267 A , - 

φέρεσϑαι, μικρὰ μὲν βλάπτοντες. ὀξέως δὲ ϑνησκοντὲς 1o 

ὑπὸ τραυμάτων μεγάλων καὶ καιρίων, παχὺν ἐπωϑούν- 
τῶν τῷ σιδήρῳ τὸν κόντον εἰς τοὺς ἵππους. πολλάκις 
δὲ καὶ διὰ δυεῖν ἀνδρῶν ὑπὸ ῥύμης διαπορευύμενον. 

, 2 , 

Οὕτω δὲ ἀγωνισάμενοι νυκτὸς ἐπιούσης ἀπηλλάγη- 

σαν, εἰπόντες ὅτι Κράσσῳ χαρίζονται νύκτα μίαν ἀπο-- 20 
- * Ji * P 

ϑρηνῆσαι τὸν υἱόν. ἣν ἄρα μὴ βέλτιον ὑπὲρ ἑαυτοῦ 
, " - “ M 3 , * 

σκεψάμενος ἐλϑεῖν μᾶλλον ἐϑελήσῃ πρὸς Αρδάκην ἢ 
» v * 

κομισϑῆναι. Ovrov μὲν ovv ἐπαυλισάμενοι πλησίον ἐν 
2 / , * . U 4 D M ς 
ἐλπίσι μεγάλαις ἡσαν᾽ νυξ δὲ χαλεπὴ τοὺς Ῥωμαέους 
κατελάμβανεν, οὔτε ταφῆς τῶν κειμένων οὔτε θεραπείας 29 

τῶν τετρωμένων καὶ ψυχορραγούντων ποιουμένους A0- 
yov, ἑκάστου δ᾽ ἑαυτὸν ἀποκλαίοντος. ᾽άφυκτα γὰρ 
ἐφαίνετο τήν τε ἡμέραν αὐτοῦ προσμείνασι καὶ νύκτωρ 
εἰς πεδίον ἀχανὲς ἐμβαλοῦσιν οἵ τε τραυματίαι πολλὴν 

ἀπορίαν παρεῖχον, καὶ κομέξειν, ἐκποδὼν τῷ τάχει τῆς 80 
E" 2. ,7 LI 2 - A 3 d 21 

φυγῆς écousvot, καὶ ἀπολείπειν, βοῇ τὴν ἀποδρασιν &- 

αγγελοῦντες. Τοῦ δὲ Kodocov, καίπερ αἴτιον ἁπάντων 
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νομέξοντες, ἐπόϑουν ὅμως τήν vs ὄψιν καὶ τὴν φωνήν. 
Ὁ δὲ καϑ' ἑαυτὸν ἐγκεκαλυμμένος ὑπὸ σκότους ἔκειτο, 
παράδειγμα τοῖς πολλοῖς τύχης, τοῖς δ᾽ sU φρονοῦσιν 
ἀβουλίας καὶ φιλοτιμίας. δι᾽ ἣν οὐκ ἠγάπα πρῶτος 

ὃ ὧν καὶ μέγιστος ἐν μυριάσιν ἀνθρώπων τοσαύταις, ἀλλ 

ὅτι δυεῖν μόνον ἀνδρῶν ὕστερος ἐκρίνετο τοῦ παντὸς 
ἀποδεῖν νομίξων. Τότε δ᾽ οὖν αὐτὸν Ὀκταούϊος ὁ πρε-- 
σβευτὴς καὶ Κάσσιος ἀνίστασαν καὶ παρεϑάρρυνον. Ὡς 
δ᾽ ἀπηγορεύκει παντάπασιν, αὐτοὶ συγκαλέσαντες ἕκα-- 

τοτοντάρχας καὶ λοχαγούς. ὡς ἔδοξε βουλευομένοις μὴ 
μένειν. ἀνίστασαν τὸν στρατὸν ἄνευ σάλπιγγος καὶ δι᾽ 
ἡσυχίας τὸ πρῶτον᾽ siv αἰσϑομένων ὡς ἀπελείποντο 
τῶν ἀδυνάτων, ἀκοσμία δεινὴ καὶ σύγχυσις μετ᾽ οἰμω-- 
γῆς καὶ βοῆς τὸ στρατόπεδον κατεῖχεν. Ἔκ τούτου δὲ 

16 ταραχὴ καὶ πτοία προϊόντας αὐτοὺς ὑπελάμβανεν. ὡς 
ἐπιφερομένων τῶν πολεμίων. Καὶ πολλάκις μὲν ἐκτρε-- 
πόμενοι. πολλάκις δὲ εἰς τάξιν καϑιστάμενοι. τῶν δὲ 
τραυματιῶν ὅσοι παρηκολούϑουν τοὺς μὲν ἀναλαμβά- 
νοντες, τοὺς δὲ ἀποτιϑέμενοι διατριβὴν εἶχον, πλὴν 

40 τριακοσίων ἱππέων. οὖς Ἰγνάτιος ἔχων προσέμιξε ταῖς 

Κάρραις περὶ μέδας νύκτας. Φϑεγξάμενος δὲ ἹΡωμαϊστὶ 
τοῖς τειχοφυλακοῦσιν., ὡς ὑπήκουσαν. ἐκέλευσε Κοπω- 

νίῳ τῷ ἄρχοντι φράξειν, ὅτι γέγονε μάχη μεγάλη Κράσ- 
σῷ πρὸς Πάρϑους. ἄλλο δ᾽ οὐδὲν εἰπὼν οὐδ᾽ αὑτὸν 

46 ὅστις ἦν ἀπήλαυνεν ἐπὶ τὸ Ζεῦγμα, καὶ διέσωσε μὲν 
τοὺς σὺν αὑτῷ, κακῶς δ᾽ ἤκουσε καταλιπὼν τὸν στρα-- 

τηγόν. Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ὥνησέ γε τὸν Κράσσον ἡ προσρι-- 
φεῖσα τότε τῷ Κοπωνίῳ φωνή" συμφρονήσας γάρ. ὅτι 
οὐδὲν χρηστὸν ἀγγέλλειν ἔχοντος ἐστὶ τὸ τάχος καὶ τὸ 

30 συγκεχυμένον τοῦ λόγου, παρήγγειλεν εὐϑὺς ἐξοπλίξε-- 
σϑαι τοὺς στρατιώτας" καὶ ἅμα τῷ πρῶτον αἰσϑέσϑαι 

561 
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τὸν Κράσσον ἐν ὁδῷ γεγενημένον ἀπαντήσας ἀνελάμ-- 
βανε καὶ παρέπεμπε τὴν στρατιὰν εἰς τὴν πόλιν. 

XXVIII. Οἱ δὲ Πάρϑοι νυκτὸς μὲν αἰσϑόμενοι τὴν 
ἀπόδρασιν οὐκ ἐδίωκον, ἅμα δ᾽ ἡμέρᾳ τοὺς μὲν ἐν τῷ 
στρατοπέδῳ καταλειφϑέντας οὐ μείους τετρακισχιλέων 5 
ἐπελθόντες ἀπέσφαξαν, ἐν δὲ τῷ πεδίῳ πλανωμένους 

πολλοὺς ἱππασάμενοι συνέλαβον. Τέσσαρας δ᾽ ὁμοῦ 
σπείρας, ἃς ἔτι νυκτὸς ἀπέρρηξε Βαργοντήιος ὁ πρε- 
ἀβευτῆς, ἐχπεσούσας τῆς ὁδοῦ περισχόντες ἔν τινι λό-- 
oo διέφϑειραν ἀμυνομένας πλὴν ἀνδρῶν εἴκοσι. Τού-- 10 
τους δὲ γυμνοῖς τοῖς ξίφεσιν ὠθουμένους δι᾿ αὐτῶν 
ϑαυμάσαντες εἶξαν, καὶ διέξοδον ἀπιοῦσι βάδην εἰς τὰς 

Κάρρας ἐδίδοσαν. Τῷ δὲ Σουρήνᾳ προσέπεσε ψευδὴς 
λόγος ἐκπεφευγέναι Κράσσον μετὰ τῶν ἀρίστων, τὸ δ᾽ 
εἰς Κάρρας συνερρυηκὸς ὄχλον εἶναι σύμμικτον οὐκ1δ 
ἀξίων σπουδῆς ἀνθρώπων. Οἰόμενος οὖν ἀποβεβληκέ- 
ναι τὸ τῆς νίκης τέλος. ἔτι δ᾽ ἀμφιδοξῶν καὶ μαϑεῖν 
βουλόμενος τἀληϑές. ὅπως ἢ προσμένων ἐνταῦϑα mo- 
λιορκοέη Κράσσον ἢ διώκοι χαίρειν ἐάσας Καρρηνούς, 
ὑποπέμπει τινὰ τῶν παρ᾽ αὐτῷ διγλώττων πρὸς τὰ 30 
τείχη, κελεύσας ἱέντα Ῥωμαϊκὴν διάλεκτον καλεῖν Kodc- 
Gov αὐτὸν ἢ Κάσσιον. ὡς Σουρήνα διὰ λόγων ἐϑέλον-- 
τος αὐτοῖς συγγενέσϑαι. Ταῦτα τοῦ διγλώττου φρά- 
ὅαντος. ὡς ἀπηγγέλη τοῖς περὶ Κράσσον, ἐδέχοντο τὰς 
προκλήσεις" καὶ μετὰ μικρὸν ἧκον ἀπὸ τῶν βαρβάρων 25 
Ἄραβες. οἵ Κράσσον εὖ καὶ Κάσσιον ἀπ᾽ ὄψεως ἐγνώ-- 

Qi£ov, ἐν τῷ στρατοπέδῳ πρὸ τῆς μάχης γεγονότες. Οὗ--: 
τοι τὸν Κάσσιον ἰδόντες ἀπὸ τοῦ τείχους ἔλεγον. ὅτι 
Σουρήνας σπένδεται καὶ δίδωσιν αὐτοῖς φίλοις οὐσι 

βασιλέως σώξεσϑαι Μεσοποταμίαν ἐκλιποῦσι᾽ τοῦτο γὰρ 80 
ὁρᾶν λυσιτελὲς ἀμφοτέροις πρὸ τῆς ἐσχάτης ἀνάγκης. 
“Ιεξαμένου δὲ τοῦ Κασσίου, καὶ τόπον ὁρισθῆναι καὶ 
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χρόνον ἀξιοῦντος, ἐν ᾧ συνίασι Σουρήνας καὶ Kodo-962 
σος. οὕτω φάμενοι ποιήσειν ἀπήλαυνον. 

XXIX. Ἡσϑεὶς οὖν ὁ Σουρήνας ἐπὶ τῷ τοὺς ἄνδρας 

ἐνέχεσϑαι τῇ πολιορκέᾳ, us9" ἡμέραν ἐπῆγε τοὺς Πάρ- 
5 ϑους πολλὰ καϑυβρίξοντας καὶ κελεύοντας, εἰ βούλον-- 
ται τυχεῖν σπονδῶν Ῥωμαῖοι, Κράσσον ἐγχειρέσαι σφίσι 

καὶ Κάσσιον δεδεμένους. Οἱ δ᾽ ἤχϑοντο μὲν ἠπατημέ- 
νοι. μακρὰς δὲ καὶ κενὰς τὰς ᾿Δρμενίων ἐλπίδας κατα- 
βάλλειν τῷ Κράσσῳ φράσαντες εἴχοντο δρασμοῦ" καὶ 

lovoUr ἔδει μηδένα πρὸ καιροῦ Καρρηνῶν πυϑέσϑαι. 
Πυνϑάνεται δ᾽ ὁ πάντων ἀπιστότατος ᾿ἀνδρόμαχος, ὑπὸ 
Κράσσου καὶ τοῦτο πιστευϑεὶς καὶ τῆς ὁδοῦ τὴν ἡγε-- 
μονίαν. Οὐδὲν οὖν ἔλαϑε τοὺς Πάρϑους, ἐξαγγέλλοντος 
τοῦ ᾿άἀνδρομάχου καϑ' ἕκαστον. Ἐπεὶ δὲ νυκτομαχεῖν 

Ι6 οὐ πάτριον αὐτοῖς ἐστιν οὐδὲ ῥάδιον. ἐξήει δὲ νύκτωρ 
ὁ Κράσσος, ὅπως μὴ καϑυστερήσωσι πολὺ τῇ διώξει 
στρατηγῶν 0 ̓ ἀνδρόμαχος ἄλλοτε ἄλλας ὁδοὺς ὑφηγεῖτο, 
καὶ τέλος ἐξέτρεψεν εἰς ἕλη βαϑέα καὶ χωρία τάφρων 
μεστὰ τὴν πορείαν, χαλεπὴν καὶ πολυπλανῆ γινομένην 

20 τοῖς ἐπισπομένοις. Ἐγένοντο γάρ τινες. ot μηδὲν ὑγιὲς 
τὸν ᾿ἀνδρύμαχον στρέφειν καὶ περιελίττειν εἰκάσαντες 
οὐκ ἠκολούϑησαν, ἀλλὰ Κάσσιος μὲν ἐπανῆλϑεν εἰς 
Κάρρας πάλιν, καὶ τῶν ὁδηγῶν (άραβες δ᾽ ἦσαν) ἀνα-- 
μένειν κελευόντων, (you ἂν σελήνη παραλλάξῃ τὸν 

36 σκορπίον, .,.4λλ᾽ ἔγωγε“ εἰπών ..ἔτι τούτου μᾶλλον 
φοβοῦμαι τὸν τοξότην““ ἀπήλαυνεν εἰς Συρίαν μεϑ᾽ 
ἱππέων πεντακοσίων ἄλλοι δὲ χρησάμενοι πιστοῖς ὁδη-- 
γοῖς ἐλάβοντο χωρέων ὀρεινῶν. ἃ καλεῖται Σίννακα, 

καὶ κατέστησαν ἐν ἀσφαλεῖ πρὸ ἡμέρας. Οὗτοι περὶ 
30 πεντακισχιλέους ἦσαν᾽ ἡγεῖτο δ᾽ αὐτῶν ἀνὴρ ἀγαϑὸς 

Ὀκταούϊος. Τὸν δὲ Κράσσον ἡμέρα κατελάμβανεν ἐπι-- 
βουλευόμενον ὑπ᾽ ᾿ἀνδρομάχου περὶ τὰς δυσχωρίας καὶ 
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τὸ ἕλος. Ἦσαν δὲ τέσσαρες σπεῖραι σὺν αὐτῷ ϑυρεοφό- 
ρῶν. ἱππεῖς δὲ παντελῶς ὀλίγοι καὶ πέντε ῥαβδοῦχοι, 
μεϑ᾽ àv ἐπιπόνως εἰς τὴν ὁδὸν καὶ μόλις καταστάς, ἤδη 
τῶν πολεμίων ἐπικειμένων, ὅσον δώδεκα σταδίους ἀπο- 
λιπὼν τοῦ συμμῖξαι τοῖς περὶ τὸν Ὀκταούϊον ἐπ᾽ ἄλλον 5 

ἀναφεύγειν λόφον. οὐχ οὕτω μὲν ἄφιππον οὐδ᾽ ὀχυρόν, 
ὑποκείμενον δὲ τοῖς Σιννάκοις καὶ συνηρτημένον «v- 
χένι μακρῷ διὰ μέσου κατατείνοντι τοῦ πεδίου πρὸς 

τοῦτον. Ἦν οὖν ἐν ὄψει τοῖς περὶ τὸν Ὀκταούϊον ὁ 
κίνδυνος αὐτοῦ. Καὶ πρῶτος 'Oxraoviog ἔϑει μετ᾽ ὀλί- 19 

yov ἄνωϑεν ἐπιβοηϑῶν, εἶτα οἵ λοιποὶ κακίδαντες éav- 
τοὺς ἐπεφέροντο, καὶ προσπεσόντες καὶ ὠσάμενοι τοὺς 

πολεμίους ἀπὸ τοῦ λόφου περιέσχον ἐν μέσῳ τὸν Κράσ-- 
σον καὶ προεβάλλοντο τοὺς ϑυρεοὺς μεγαληγοροῦντες, 
ὡς οὐκ ἔστι Πάρϑοις βέλος, 0 προσπεσεῖται τῷ σώματι 15 

τοῦ αὐτοκράτορος πρὶν ἢ σφᾶς ἅπαντας ὑπὲρ αὐτοῦ 
μαχομένους ἀποϑανεῖν. 

XXX. Ὁρῶν οὖν 0 Σουρήνας τούς ve Πάρϑους ἀμ-- 
βλύτερον ἤδη κινδυνεύοντας, καὶ qv ἢ ve νὺξ ἐπίσχῃ 
καὶ τῶν ὀρῶν oi Ῥωμαῖοι λάβωνται, παντάπασιν αὐτοὺς 20 
ἐσομένους ἀλήπτους, ἐπῆγε τῷ Κράσσῳ δόλον. Agst- 
ϑησαν μὲν γὰρ ἔνιοι τῶν αἰχμαλώτων ἀκηκούτες ἐν τῷ 
στρατοπέδῳ τῶν βαρβάρων πρὸς ἀλλήλους ἐπίτηδες 
διαλεγομένων. ὡς οὐ βούλεται βασιλεὺς ἄσπονδον αὖ- 
τῷ τὸν πόλεμον εἶναι πρὸς Ῥωμαίους. τὴν δὲ φιλίαν 25 
ἀναλαβεῖν χάριτι, Κράσσῳ χρησάμενος φιλανθρώπως. 
ἔσχοντο δὲ μάχης οὗ βάρβαροι, Σουρήνας δὲ μετὰ τῶν 
ἀρίστων προσελάσας ἀτρέμα τῷ λόφῳ τοῦ μὲν τόξου τὸν 
πόνον ἀνῆκε. τὴν δὲ δεξιὰν προῦτεινεν. ἐκάλει δὲ τὸν 
Κράσσον ἐπὶ συμβάσεις. εἰπών, ὅτι τῆς μὲν ἀνδρείας καὶ 80 
δυνάμεως ἄκοντος πεπείραται βασιλέως, πρᾳότητα δ᾽ 
αὐτοῖς καὶ φιλοφροσύνην ἑκὼν ἐπιδείκνυται σπενδόμε- 
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vog ἀπιοῦσι καὶ παρέχων σώξεσϑαι. Ταῦτα τοῦ Σου- 568 

ρήνα λέγοντος ot μὲν ἄλλοι προϑύμως ἐδέξαντο καὶ 

περιχαρεῖς σαν. o δὲ Κράσσος οὐδὲν 0 τι μὴ δι᾽ ἀπά- 

της ἐσφαλμένος ὑπ᾽ αὐτῶν, καὶ τὸ αἰφνίδιον τῆς μετα- 
ὅ βολῆς ἄλογον ἡγούμενος, οὐχ ὑπήκουεν, ἀλλ᾽ ἐβου- 
λεύετο. Τῶν δὲ στρατιωτῶν βοώντων καὶ κελευόντων, 
εἶτα λοιδορούντων καὶ κακιξόντων ὡς προβάλλοντα 
μαχουμένους αὐτοὺς οἷς αὐτὸς ἀνόπλοις εἰς λόγους οὐ 

ϑαρρεῖ συνελθεῖν, πρῶτον μὲν ἐπειρᾶτο δεῖσϑαι καὶ 
10 λέγειν, ὅτι τὸ λειπόμενον μέρος τῆς ἡμέρας διακαρτε-- 

ρήσαντες ἐν τοῖς ὀρεινοῖς καὶ τραχέσι δύνανται διὰ 
νυκτὸς ἰέναι. καὶ τὴν ὁδὸν ἐδείκνυε, καὶ παρεκάλει τὴν 
ἐλπέδα μὴ προέσϑαι τῆς σωτηρίας ἐγγὺς οὔσης. Ὡς δὲ 
χαλεπαίνοντες αὐτῷ καὶ τὰ ὅπλα κρούοντες ἠπείλουν, 

15 φοβηϑεὶς ἐχώρει, καὶ τοσοῦτον εἶπε μεταστραφείς" 
»Oxvaovts καὶ Πετρώνιε καὶ ὅσοι πάρεστε Ῥωμαίων 
ἄρχοντες. ὑμεῖς ὁρᾶτε τῆς ἐμῆς ὁδοῦ τὴν ἀνάγκην, καὶ 
σύνιστε παρόντες, ὡς αἰσχρὰ πάσχω καὶ βίαια, τοῖς δ᾽ 

ἄλλοις ἅπασιν ἀνθρώποις λέγετε σωθέντες, ὡς Κράσ- 
0 σος ἀπατηϑεὶς ὑπὸ τῶν πολεμίων. οὐκ ἐκδοϑεὶς ὑπὸ 

τῶν πολιτῶν ἀπώλετο.“ 
XXXI. Οὐ μὴν ἔμειναν οἱ περὶ τὸν Ὀκταούϊον, ἀλλὰ 

συγκατέβαινον ἀπὸ τοῦ λόφου τοὺς δὲ ῥαβδούχους ἕπο-- 
μένους ὁ Κράσσος ἀπήλασε. Πρῶτοι δὲ τῶν βαρβάρων 

25 ἀπήντησαν αὐτῷ δύο μιξέλληνες. oV καὶ προσεκύνησαν 
τὸν Κράσσον ἀπὸ τῶν ἵππων ἁλόμενοι,καὶ προσαγορεύ- 
σαντες ἑλλάδι φωνῇ παρεκάλουν προπέμψαι τινάς. οἷς 
ἐπιδείξεται Σουρήνας ἑαυτὸν καὶ τοὺς περὶ αὑτὸν ἀνό- 
πλους καὶ ἀσιδήρους προσερχομένους. Ὁ δὲ Κράσσος 

80 ἀπεκρίνατο μὲν ὥς, εἰ καὶ τὸν ἐλάχιστον εἶχε τοῦ ξῆν 
λόγον, οὐκ ἂν εἰς χεῖρας αὐτοῖς ἠλϑεν, ὅμως δὲ δύο 
Ῥρωσκίους ἀδελφοὺς ἔπεμψε πευσομένους., ἐπὶ τέσι καὶ 
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πόσοι συνίασιν. Ovg εὐθὺς συλλαβὼν ὃ Σουρήνας 

κατεσχεν, αὐτὸς δὲ μετὰ τῶν ἀρίστων ἱππότης προσῇει 
καὶ , Τί τοῦτ᾽ ^ ἔφη ., πεξὸς ὁ Ῥωμαίων αὐτοκράτωρ, 
ἡμεῖς δὲ ὀχούμεϑα; “ καὶ προσαγαγεῖν ἐκέλευσεν ἵππον 
αὐτῷ. Τοῦ δὲ Κράσσου φήσαντος, οὔτε αὐτὸν ἁμαρ-- ὅ 
τάνευν οὔτ᾽ ἐκεῖνον, ὡς ἑκατέρῳ πάτριόν ἐστι ποιουμέ- 
νους τὴν σύνοδον, εἶναι μὲν αὐτόϑεν ἔφη σπονδὰς καὶ 
εἰρήνην ὃ Σουρήνας Ὑρώδῃ τε βασιλεῖ καὶ Ρωμαίοις. 
δεῖν δὲ γράψασϑαι τὰς συνθήκας ἐπὶ τὸν ποταμὸν 
προσελθόντας" ,0v γὰρ ὑμεῖς ys' ἔφη πάνυ μνή-- 10 
μονὲς ὁμολογιῶν οἵ Ῥωμαῖοι“, καὶ προῦὔῦτεινε τὴν 
δεξιὰν αὐτῷ. Μεταπεμπομένου δ᾽ ἵππον οὐδὲν ἔφη 
δεῖν" ..βασιλεὺς γάρ σοι δίδωσι τοῦτον.“ “ἅμα δ᾽ ἵπ- 
πος τὲ τῷ Κράσσῳ παρέστη χρυσοχάλινος, οἵ ve ἀνα- 
βολεῖς αὐτὸν ἀράμενοι περιεβίβασαν καὶ παρείποντο 15 
πληγῇ τὸν ἵππον ἐπιταχύνοντες. Ὀχταούϊος δὲ πρῶτυς 
ἀντιλαμβάνεται τῶν χαλινῶν, καὶ μετ᾽ ἐκεῖνον εἷς τῶν 

χιλιάρχων Πετρώνιος. εἶτα οἱ λοιποὶ περιΐσταντο τὸν 
τ ἵππον ἀνακόπτειν πειρώμενοι καὶ τοὺς πιεξοῦντας 
τὸν Κράσσον ἐξ ἑκατέρου μέρους ἀφέλκοντες. ᾿Φϑισμοῦ 20 
δὲ γενομένου καὶ ταραχῆς. εἶτα πληγῶν, Ὀκταούϊος 
μὲν ἀνασπάσας τὸ ξίφος ἑνὸς τῶν βαρβάρων κτείνει 
τὸν ἱπποκόμον. ἕτερος δὲ τὸν Ὀκταούϊον ἐκ τῶν ὄπι-- 
ὄϑεν πατάξας. Πετρώνιος δὲ ὅπλου μὲν οὐκ δεὐπόρη- 
δεν. εἰς δὲ τὸν ϑώρακα πληγεὶς ἀπεπήδησεν ἄτρωτος" 25 
τὸν δὲ Κράσσον ὄνομα Πομαξάϑρης Πάρϑος ἀπέχτει- 
vev. Οἱ δ᾽ οὔ φασιν, ἀλλ᾽ ἕτερον μὲν εἶναι τὸν ἀπο-- 
κνείναντα, τοῦτον δὲ κειμένου τὴν κεφαλὴν ἀποκόψαι 
καὶ τὴν δεξιάν. Εἰκάξεται δὲ ταῦτα μᾶλλον 1] γινώσκε-- 
ται" τῶν γὰρ παρόντων ot μὲν ἐκεῖ μαχύμενοι περὶ τὸν 30 
Κράσσον ἀνῃρέϑησαν, οἵ δ᾽ εὐϑὺς ἀνεπήδησαν ἐπὶ τὸν 

564 λόφον. Ἐπελθόντων δὲ τῶν Πάρϑων καὶ λεγόντων, ὅτι 
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Κράσσος μὲν δίκην δέδωκε. vovg δ᾽ ἄλλους κελεύει 
Σουρήνας κατιέναι θαρροῦντας, οἵ μὲν ἐνεχείρισαν 
αὑτοὺς καταβάντες, οἱ δὲ τῆς νυκτὸς ἐσπάρησαν,. καὶ 
τούτων ὀλίγοι παντάπασι διεσώϑησαν᾽ τοὺς δ᾽ ἄλλους 

5 ἐκϑηρεύοντες οἵ ́ άραβες συνελάμβανον καὶ διέφϑειρον. 
“έγονται δ᾽ οἱ πάντες δισμύριοι μὲν ἀποθανεῖν. μύ-- 
Quo, δὲ ἁλῶναι ξῶντες. 

ΧΧΧΙ. Ὁ δὲ Σουρήνας τὴν κεφαλὴν τοῦ Κράσσου 
καὶ τὴν χεῖρα πρὸς Ὑρώδην ἔπεμψεν εἰς ᾿ἀρμενίαν, αὖ-- 

ιοτὸς δὲ διαδοὺς λόγον ὑπ᾽ ἀγγέλων εἰς Σελεύκειαν. ὡς 
ξῶντα Κράσσον ἄγοι, παρεσχευάξετο πομπήν τινα γε-- 
λοίαν ὕβρει προσαγορεύων ϑρίαμβον. Ὁ μὲν γὰρ ἐμ-- 
φερέστατος Κράσσῳ τῶν αἰχμαλώτων Γάϊος Πακκιανός, 
ἐσθῆτα βασιλικὴν γυναικὸς ἐνδὺς καὶ διδαχϑεὶς Κρασ-- 

15 σος ὑπακούειν καὶ αὐτοκράτωρ τοῖς καλοῦσιν͵ ἐφ᾽ ἵππου 
καϑήμενος ἤγετο" πρὸ αὐτοῦ δὲ σαλπιγχταὶ καὶ ῥα- 
βδοῦχοί τινες ὀχούμενοι καμήλοις ἥλαυνον" ἐξήρτητο δὲ 
τῶν ῥάβδων βαλάντια καὶ παρὰ τοὺς πελέκεις πρόσφα-- 
τοι κεφαλαὶ Ῥωμαίων ἀποτετμημέναι. Κατόπιν δ᾽ εἴ-- 

90z0vro Σελευκίδες ἑταῖραι μουσουργοί, πολλὰ βωμο-- 

λόχα καὶ γελοῖα δι᾿ ἀσμάτων εἰς ϑηλύτητα καὶ ἀναν-- 
δρίαν τοῦ Κράσσου λέγουσαι. Ταῦτα μὲν οὖν πάντες 
ἐθεῶντο. Τὴν δὲ γερουσίαν τῶν Σελευκέων ἀϑροίσας 
εἰσήνεγκεν ἀκόλαστα βιβλία τῶν ᾿Δριστεέδου Μιλησια- 

95xGv, οὔτι ταῦτά γε καταψευσάμενος" εὐρέϑη γὰρ ἐν 
τοῖς Ῥωσκίον σκευοφόροις, καὶ παρέσχε τῷ Σουρήνᾳ 
καϑυβροίσαι πολλὰ καὶ κατασκῶψαι τοὺς Ῥωμαίους. εἶ 

μηδὲ πολεμοῦντες ἀπέχεσϑαι πραγμάτων καὶ γραμμά- 
τῶν δύνανται τοιούτων. Τοῖς μέντοι Σελευκεῦσιν ἐδό-- 

80χει σοφὸς ἀνὴρ Αἴσωπος εἶναι,τὸν Σουρήναν ὁρῶσι τὴν 
τῶν Μιλησιακῶν ἀκολαστημάτων πήραν ἐξηρτημένον 
πρόσϑεν, ὄπισϑεν δὲ Παρϑικὴν Σύβαριν ἐφελκόμενον 
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ἐν τοσαύταις παλλακίδων ἁμάξαις, τρόπον τινὰ ταῖς 
λεγομέναιβ. ἐχίδναις καὶ σκυτάλαις ἀντιμόρφως τὰ μὲν 

ἐμφανῆ καὶ πρόσϑια μέρη φοβερὰ καὶ ϑηριώδη δόρασι 
καὶ τόξοις καὶ ἵπποις προβαλλομένην, κατ᾽ οὐρὰν δὲ 

τῆς φάλαγγος εἰς χορείας καὶ κρόταλα καὶ ψαλμοὺς καὶ 8 

παννυχίδας ἀκολάστους μετὰ γυναικῶν τελευτῶσαν. 

Ψεχτὸς μὲν γὰρ ὁ Ῥώσκιος. ἀναιδεῖς δὲ Πάρϑοι τὰ 

Μιλησιακὰ ψέγοντες, ὧν πολλοὶ βεβασιλεύκασιν ἐκ Mt - 
λησίων καὶ Ἰωνίδων ἑταιρῶν γεγονότες ᾿Δρσακίδαι. 

XXXIII. Τούτων δὲ πραττομένων Ὑρώδης ἐτύγχα-τὖ 
vev ἤδη διηλλαγμένος ᾿Αρταουάσδῃ τῷ ᾿Δρμενίῳ καὶ 
τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ γυναῖκα Πακόρῳ τῷ παιδὶ καϑωμο-- 
λογημένος, ἑστιάσεις τὲ καὶ πότοι δι᾽ ἀλλήλων ἦσαν 
αὐτοῖς, καὶ πολλὰ παφξισήγετο τῶν ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος 

ἀκουσμάτων. Ἦν γὰρ οὔτε φωνῆς OUTS γραμμάτων 1s 
Ὑρώδης Ἑλληνικῶν ἄπειρος. ὁ δ᾽ “ἀρταουάσδης καὶ 

τραγῳδίας ἐποίει καὶ λόγους ἔγραφε καὶ ἱστορίας, ὧν 
ἔνιαι διασώξονται. Τῆς δὲ κεφαλῆς τοῦ Κράσσου κομι- 

σϑείσης ἐπὶ ϑύρας ἀπηρμέναι μὲν ἦσαν αἵ τράπεξαι, 
τραγῳδιῶν δὲ ὑποκριτὴς Ἰάσων ὄνομα Τραλλιανὸς ἦδεν 30 
Εὐριπίδου Βακχῶν τὰ περὶ τὴν ᾿ἀγαύην. Εὐδοκιμοῦν-- 
rog δ᾽ αὐτόῦ Σιλλάκης ἐπιστὰς τῷ ἀνδρῶνι καὶ προσ- 
κυνήσας προὔβαλεν εἰς’ μέσον τοῦ Κράσσου τὴν xega- 
λήν. Κρότῳ δὲ τῶν Πάρϑων μετὰ κραυγῆς καὶ χαρᾶς 
ἀραμένων, τὸν μὲν Σιλλάκην κατέκλιναν οἵ ὑπηρέται 25 
βασιλέως κελεύσαντος ,. ὁ δ’ Ἰάσων τὰ μὲν τοῦ Πενϑέως 
σχευοποιήματα παρέδωκέ τινι τῶν χορευτῶν, τῆς δὲ 
τοῦ Κράσσου κεφαλῆς λαβόμενος καὶ ἀναβακχεύσας 

ἐπέραινεν ἐκεῖνα τὰ μέλη μετ᾽ ἐνθουσιασμοῦ καὶ ὠδῆς 
Φέρομεν ἐξ ὄρεος 30 
ἕλικα νεότομον ἐπὶ μέλαϑρα, 

μακαρίαν ϑήραν. 
riu. viT. [Π|Ὶ 6 
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Καὶ ταῦτα μὲν πάντας ἔτερπεν᾽ ἀδομένων δὲ τῶν ἔφε- 505 
ξῆς ἀμοιβαίων πρὸς τὸν χορόν 

A. τίς ἐφόνευσεν ; 
B. ἐμὸν τὸ γέρας" 

5 ἀναπηδήσας ὁ Πομαξάϑρης (ἐτύγχανε δὲ δειπνῶν) ἀν - 
τελαμβάνετο τῆς κεφαλῆς, ὡς ἑαυτῷ λέγειν ταῦτα μᾶλ-- 

λον ἢ ἐκείνῳ προσῆκον. Ἡσϑεὶς δ᾽ ὁ βασιλεὺς τὸν μὲν 
οἷς πάτριόν ἐστιν ἐδωρήσατο. τῷ δ᾽ Ἰάσονι τάλαντον 
ἔδωκεν. Εἰς τοιοῦτο φασιν ἐξόδιον τὴν Κράσσου στρα- 

10 τηγίαν ὥσπερ τραγῳδίαν τελδυτῆσαι. Ζίκη μέντοι καὶ 
τῆς ὠμότητος Ὑρωώδην καὶ τῆς ἐπιορκίας Σουρήναν 
ἀξία μετῆλθε. Σουρήναν μὲν γὰρ οὐ μετὰ πολὺν χρό- 
vov Ὑρώδης φϑόνῳ τῆς δόξης ἀπέκτεινεν, Ὑρώδῃ δὲ 
ἀποβαλόντι Πάκορον ὑπὸ Ῥωμαίων μάχῃ κρατηϑέντα, 

15 καὶ νοσήσαντι νόσον εἰς ὕδρωπα τραπεῖσαν͵ Φραάτης ὃ 
υἱὸς ἐπιβουλεύων ἀκόνιτον ἔδωκεν. ᾿ἀναδεξαμένης δὲ 
τῆς νόσου τὸ φάρμακον εἰς ἑαυτὴν, ὥστε συνεκκριϑῆ- 
ναι, καὶ τοῦ σώματος κουφισϑέντος, ἐπὶ τὴν ταχίστην 
τῶν ὁδῶν ἐλϑὼν ὁ Φραάτης ἀπέπνιξεν αὐτόν. 

[ΝΙΚΙΟΥ ΚΑΙ KPAZZOT ZYTUKPIXIZX. 

20 

Ι. Ἐν δὲ τῇ συγκρίσει πρῶτον 0 Νικέου πλοῦτος τῷ 
Κράσσου παραβαλλόμενος ἀμεμπτοτέραν ἔχει τὴν κτῆ- 

σιν. Γάλλως μὲν γὰρ οὐκ ἂν τις δοκιμάσειε τὴν ἀπὸ ue- 
τάλλων ἐργασέαν, ἧς τὰ πλεῖστα περαένεται διὰ κακούρ-- 

30 yov ἢ βαρβάρων, ἐνίων δεδεμένων καὶ φϑειρομένων ἐν 
τόποις ὑπούλοις καὶ νοσεροῖς" παραβαλλομένη δὲ πρὸς 
τὰ Σύλλα δημιόπρατα καὶ τὰς περὶ τὸ πῦρ ἐργολαβίας 
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ἐπιεικεστέρα. φανεῖται. Ταύταις γὰρ ὁ Κράσσος ἄνα- 
φανδὸν ὡς τῷ γεωργεῖν ἐχφῆτο καὶ τῷ δανείξειν" ἃ δὲ 

ἔξαρνος ἣν ἐλεγχόμενος, ἐπὶ κέρδεσιν ἐν βουλῇ λέγειν 

καὶ τοὺς συμμάχους ἀδικεῖν καὶ γύναια περιϊὼν κολα- 
κεύειν καὶ συνεπικρύπτειν τοὺς πονηρούς, τουτῶν αὐ- 5 
τίαν οὐδὲ ψευδῆ ποτε Νικίας ἔλαβεν, ἄλλως δὲ διδοὺς. 
καὶ προϊέμενος ἀργύριον ὑπὸ δειλίας τοῖς συκοφάνταις 
ἐχλευάξετο, πρᾶγμα ποιῶν Περικλεῖ μὲν ἴσως καὶ 4gi- 
στείδῃ. μὴ πρέπον, αὐτῷ δ᾽ ἀναγκαῖον οὐκ εὐ πεφυκότι 

πρὸς τὸ ϑαρρεῖν. Ὧι καὶ Πυκοῦργος ὕστερον ὁ δήτωρ!τ0 
ἐπαρρησιάσατο πρὸς τὸν δῆμον αἰτίαν ἔχων ἐξωνήσα- 
σϑαί τινα τῶν συκοφαντῶν" .«.Ηδομαι γάρ“ εἶπεν .,εἰ 
τοσοῦτον χρόνον πεπολιτευμένος παρ᾽ ὑμῖν διδοὺς πε- 
φώραμαι πρότερον 5 λαμβάνων." Ἦν δὲ ταῖς δαπάναις 
πολιτικώτερος μὲν ὁ Νικίας ἀναϑήμασι καὶ γυμνασιαρ-Ἰὅ 
χίαις καὶ διδασκαλίαις χορῶν φιλοτιμούμενος, ὧν δ᾽ ὁ 

Κράσσος ἀνάλωσεν ἑστιάσας ἅμα τοσαύτας μυριάδας 

ἀνθρώπων, εἶτα ϑρέψας πάλιν, οὐδὲν ἦν μέρος ἃ Νικίας 
ἐκέκτητο σὺν οἷς ἀνάλωσεν, ὥστε ϑαυμάξειν, εἴ τινα λέ- 
ληϑὲ τὸ τὴν κακίαν ἀνωμαλίαν εἶναί τινα τρόπου καὶ 30 
ἀνομολογίαν, ὁρῶντα τοὺς αἰσχρῶς συλλέγοντας εἶτ᾽ 
ἀχρήστως ἐκχέοντας. 

lI. Περὶ μὲν τοῦ πλούτου τοσαῦτα᾽ τοῖς δὲ πολιτεύ- 

μασι τοῦ μὲν Νικίου πανοῦργον οὐδὲν οὐδὲ ἄδικον οὐδὲ 
βίαιον πρόσεστιν οὐδὲ ϑρασύτης, ἀλλ ἐξηπατᾶτο μᾶλ-- 25 
Aov ὑπὸ ᾿Δλκιβιάδου καὶ τῷ δήμῳ προσήει uev εὐλα- 

βείας. Τοῦ δὲ Κράσσου πολλὴν μὲν ἐν ταῖς πρὸς ἔχϑραν 
καὶ φιλίαν μεταβολαῖς ἀπιστίαν καὶ ἀνελευϑερίαν κα- 
"ηγοροῦσι; βίᾳ δ᾽ οὐδ᾽ αὐτὸς ἠρνεῖτο τὴν ὑπατείαν με-- 
τιέναι μισϑωσάμενος ἄνδρας τοὺς Κάτωνι καὶ “4ομιτίῳ 80" 

τὰς χεῖρας προσοίδοντας. Ἐν δὲ τῇ περὶ τῶν ἐπαρχιῶν 

Ψψηφοφορέᾳ τοῦ δήμου πολλοὶ μὲν ἐτρώϑησαν, ἔπεσον δὲ 
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τέσσαρες, αὐτὸς δ᾽, ὅπερ ἡμᾶς ἐν τῇ διηγήσει παρελή-- 
λυϑε, Δεύκιον ᾿ἀννάλιον, ἄνδρα βουλευτήν, ἀντιλέγοντα 
πὺξ πατάξας εἰς τὸ πρόσωπον ἐξέβαλεν ἡμαγμένον. Ὡς 
δὲ περὶ ταῦτα βίαιος 0 Κράσσος καὶ τυραννικός. οὕτως 

7 , 2 ’ M 4 2 ^ , V» “Δ 
5 av παλιν ἐκείνου τὸ ψοφοδεὲς ἐν τῇ πολιτείᾳ καὶ ἀτολ-- 566 
pov καὶ τοῖς κακίστοις ὑφειμένον τῶν μεγίστων ἐπιλή- 

» e 4 , ς 1 , . 
ψεῶν ἄξιον" ὁ δὲ Κρασδος ὑψηλὸς περί γε ταῦτα καὶ 

, 3 ᾿ 3.3 C , A 

μεγαλόφρων. ov πρὸς Κλέωνας οὐδ Ὑπερβόλους. uae 

Δία, τοῦ ἀγῶνος ὄντος, ἀλλὰ πρὸς τὴν Καίσαρος λαμ-- 
10 πρότητα καὶ τρεῖς τοῦ Πομπηΐου θριάμβους, οὐχ ὑπεί- 

ξας, ἀλλ ἀντάρας ἑκατέρῳ τὴν δύναμιν, ἀξιώματι δὲ τῆς 
τιμητικῆς ἀρχῆς καὶ Πομπήϊον ὑπερβαλόμενος. ΖΙ εἴ γὰρ 

ἐπὶ μεγίστοις οὐ τὸ ἀνεπίφϑονον, ἀλλὰ τὸ λαμπρὸν ἐν πο-- 
λιτείᾳ λαμβάνειν μεγέϑει δυνάμεως ἐξαμαυροῦντα τὸν 

- , 9 , " 9 - 2 ’» e 

15 p9ovov. Εἰ δ᾽ ἐξ ἀπαντὸος ἀγαπᾷς ἀσφαλειαν καὶ ov- 
χίαν καὶ δέδιας ᾿4λκιβιάδην μὲν ἐπὶ τοῦ βήματος. ἐν δὲ 
Πύλῳ Δακεδαιμονίους, Περδίκκαν δ᾽ ἐν Θράκῃ, πολλὴν 
εὐρυχωρίαν ἡ πόλις ἔχει σχολῆς ἐκ μέσου γενόμενον κα- 

ϑῆσϑαι πλέκοντα τῆς ἀταραξίας σεαυτῷ στέφανον. ὡς 
2 Ml L4 Lj ^ Y - 9 ; 

30 ἔνιον δοφισταν λέγουσιν. Ὁ μὲν yao τῆς εἰρήηνὴς ἔρως 

ϑεῖος qv ὡς ἀληϑῶς͵ καὶ τὸ λῦσαν τὸν πόλεμον 'EAAqvi- 
κώτατον πολίτευμα᾽ καὶ τῆς πράξεως ἕνεκα ταύτης οὐκ 
ἄξιον Νικίᾳ παραβαλεῖν Κράσσον, οὐδ᾽ εἰ τὸ Κάσπιον 
φέρων πέλαγος ἢ τὸν Ἰνδὸν ὠκεανὸν τῇ Ῥωμαίων qys- 

25 μονέᾳ προσώρισε" 
IlI. πόλει μέντοι χρώμενον ἀρετῆς αἰσϑανομένῃ καὶ 

κρείττονα ὄντα τῇ δυνάμει χώραν οὐ δοτέον τοῖς πονη- 
ροῖς οὐδ᾽ ἀρχὴν μὴ ἄρχουσιν οὐδὲ πίστιν ἀπιστουμένοις, 
ὅπερ ἐποίησεν ὁ Νικίας,τὸν Κλέωνα μηδὲν ὄντα πλέον 

δ0ἐν τῇ πόλει τῆς ἀπὸ τοῦ βήματος ἀναισχυντίας καὶ 
κραυγῆς αὐτὸς εἰς τὸ στρατηγεῖν καταστήσας. Ovx ἐπαι- 
νῶ μὲν ἐγὼ τὸν Κράσσον ἐν τοῖς Σπαρτακείοις ἐπει- 
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- ^*^ 

χϑέντα ϑᾶσσον ἡ ἀσφαλέστερον διαγωνέσασϑαι. καίτοι 
5 M] P" ^ n. 

φιλοτιμέας ἣν τὸ δεῖσαι, μὴ Πομπήϊος ἐλθὼν ἀφέληται 

τὴν δόξαν αὐτοῦ, καϑάπερ ἀφείλετο Μετέλλου Μόμμιος 
τὴν Kogw$0ov: τὸ δὲ τοῦ Νικίου παντάπασιν ἄτοπον καὶ 
δεινόν. Οὐ γὰρ ἐλπίδας οὐδὲ δαστώνην ἐχούσης ἐξέστη 5 
τῷ ἐχϑοῷ φιλοτιμίας καὶ ἀρχῆς, ἀλλὰ κίνδυνον ὑφορώ-- 

^ , 2 , N ? e Α 

μενος ἐν τῇ στρατηγίᾳ μέγαν ἡγάπησε τὸ καϑ' αὑτὸν ἐν 
3 » , , M , ᾿ , e, 
ἀσφαλεῖ ϑέμενος προξεσϑαι vo κοινον. Καίτοι ὁ ys Θε-- 

μιστοκλῆς, ἵνα μὴ φαῦλος ἄνϑρωπος ἐν τοῖς Περσικοῖς 
καὶ ἄφρων στρατηγήσας ἀπολέσῃ τὴν πόλιν, ἀργυρίῳ τὸ 
τῆς ἀρχῆς ἀπέστησεν αὐτόν, καὶ Κάτων ὅτε μάλιστα 
ἑωρα πράγματα καὶ κινδύνους ἔχουσαν ὑπὲρ τῆς πόλεως 

L] , ^V . e 5 NA! LEAL! A , 

την δημαρχίαν μετῆλθεν" ὁ δ΄ avrov ἐπὶ viv Μίνῳαν 
M , M , M , , 

καὶ Κυϑηρα καὶ Μηλίους vovg ταλαιπώρους φυλαττῶν 

στρατηγόν, εἰ δέοι μάχεσϑαι “ακεδαιμονίοις͵ ἀποδυόμε-- 15 
νος τὴν χλαμύδα καὶ τῇ Κλέωνος ἀπειρίᾳ καὶ ϑρασύτητι 
ναῦς καὶ ἄνδρας καὶ ὅπλα καὶ στρατηγίαν ἐμπειρίας 
ἄκρας δεομένην παραδιδούς, ov τὴν ἑξαυτοῦ προΐεται 
δόξαν, ἀλλὰ τῆς πατρίδος ἀσφάλειαν καὶ σωτηρίαν. 

[χ) er 5, n 2$ , / Οϑεν ὕστερον ovy éxov οὐδὲ (jovAousvog Συρακουσίοις 20 

πολεμεῖν ἠναγκάξετο, δοκῶν ov λογισμῷ τοῦ συμφέρον-- 
τος, ἀλλὰ ῥαστώνῃ καὶ μαλακίᾳ τὸ παρ᾽ αὑτὸν ἀποστε- 

“-- 3 , ? ^ , , 3 θεῖν Σικελίας τὴν πολιν. κεῖνο μέντοι ueyaAng ἐπιει-- 

κϑίας σημεῖον, ὅτι δυσχεραίνοντα τὸ πολεμεῖν ἀεὶ καὶ 
φεύγοντα τὸ στρατηγεῖν οὐκ ἐπαύοντο χειροτονοῦντες 35. 

e , -—- x 

ὡς ἐμπειρότατον καὶ βέλτιστον. τῷ δὲ Κράσσῳ παρὰ 
πάντα τὸν χρόνον ἐφιεμένῳ στρατηγίας οὐχ ὑπῆρξε τυ- 
χεῖν, πλὴν ἐπὶ τὸν δουλικὸν πόλεμον ἐξ ἀνάγκης, Πομ- 
πηΐου καὶ Μετέλλου καὶ “ουκούλλων ἀμφοτέρων ἀπόν - 
τῶν, καέτοι τότε τιμωμένῳ μάλιστα καὶ δυναμένῳ πλεῖ--80 

, » 0 5, - 3 στον. AAA, ὡς ἔοικε, καὶ τοῖς σπουδάξουσι περὶ αὐτὸν 
ἐδόκει κατὰ τὸν κωμικὸν ἀνήρ 
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ἄριστος εἶναι τάλλα πλὴν ἐν ἀσπίδι. 
Καὶ τοῦτο Ῥωμαίους οὐδὲν ὥνησεν ἐχβιασϑέντας ὑπὸ 561 
τῆς φιλαρχίας αὐτοῦ καὶ φιλοτιμίας. ᾿4ϑηναῖοι μὲν γὰρ 
ἄκοντα Νικίαν ἐξέπεμψαν ἐπὶ τὸν πόλεμον, Ῥωμαίους 

5 δὲ Κράσσος ἄκοντας ἐξήγαγε᾽ καὶ διὰ μὲν τοῦτον ἡ πό- 
λις, ἐκεῖνος δὲ διὰ τὴν πόλιν ἠτύχησεν. 

IV. Οὐ μὴν ἀλλὰ μᾶλλον ἔστιν ἐν τούτοις τὸν Νικίαν 
ἐπαινεῖν ἢ ψέγειν τὸν Κράσσον. Ὁ μὲν γὰρ ἐμπειρίᾳ καὶ 
λογισμῷ χρησάμενος ἡγεμόνος ἔμφρονος οὐ συνηπατήϑη 

ιο ταῖς ἐλπίσι τῶν πολιτῶν, ἀλλ ἀπεῖπε καὶ ἀπέγνω λήψε- 
σϑαι Σικελίαν" ὁ δ᾽ ὡς ἐπὶ ῥᾷστον ἔργον τὸν Παρϑικὸν 
ὁρμήσας πόλεμον ἥμαρτεν. ΘΘρέχϑη δὲ μεγάλων, Καί--: 
σαρος τὰ ἑσπέρια καὶ Κελτοὺς καὶ Γερμανοὺς καταστρε-- 
φομένου καὶ Βρεττανίαν, αὐτὸς ἐπὶ τὴν £o καὶ τὴν Iv- 

15 δικὴν ἐλάσαι ϑάλασσαν καὶ προσεργάσασϑαι τὴν ̓ Ζσίαν 
οἷς Πομπήϊος ἐπῆλϑε καὶ ΔΜούκουλλος ἀντέσχεν, ἄνδρες 

εὐμενεῖς καὶ πρὸς πάντας ἀγαϑοὶ διαμείναντες, προελό-- 
μενοι δ᾽ ὅμοια Κράσσῳ καὶ τὰς αὐτὰς ὑποϑέσεις λαβόν-- 
τες, ἐπεὶ καὶ Πομπηΐῳ τῆς ἀρχῆς διδομένης ἡ συγκλη- 

20 τος ἠναντιοῦτο, καὶ Καίσαρα μυριάδας τριάκοντα D'eg- 
μανῶν τρεψάμενον συνεβούλευεν ὁ Κάτων ἐκδοῦναι 
τοῖς ἡττημένοις καὶ τρέψαι τὸ μήνιμα τοῦ παρασπονδή-- 
ματὸς εἰς ἐκεῖνον" ὁ δὲ δῆμος ἐορρῶσϑαι φράσας Κάτωνι 

πεντεκαίδεκα ἡμέρας ἔϑυεν ἐπινίκια καὶ περιχαρὴς ἦν. 
26 Πῶς οὖν ἂν διετέϑη καὶ πόσας ἔϑυσεν ἡμέρας, εἰ Κράσ-- 

δος ἐκ Βαβυλῶνος ἔγραψε νικᾶν, εἶτ᾽ ἐπελθὼν Μηδίαν, 
Περσίδα, Ὑρκανούς, Σοῦσα, Βάκτρα, Ῥωμαίων ἐπαρχίας 
ἀπέδειξεν; εἴπερ γὰρ ἀδικεῖν qon, κατὰ τὸν Εὐρι-- 
πίδην, ἡσυχίαν ἄγειν μὴ δυναμένους μηδὲ χρῆσϑαι τοῖς 

ϑ0 παροῦσιν ἀγαϑοῖς εἰδότας. οὐ Σκάνδειαν. οὐ Μένδην 
ἐκκοπτέον͵ οὐδὲ φεύγοντας Αἰγινήτας ἀπολελοιπότας 
τὴν ἑαυτῶν, ὥσπερ ὄρνιϑας εἰς ἑτέραν χώραν ἄποκε- 
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χρυμμένους, ἐκϑηρατέον, ἀλλὰ πολλοῦ τιμητέον τὸ ἀδι- 

x&v, μὴ ῥᾳδίως ιηδ᾽ ἐπὶ τοῖς τυχοῦσιν, ὡς TL φαῦλον ῇ 
μικρόν, προϊεμένους τὸ δίκαιον. Οἱ δὲ τὴν μὲν τῆς ᾽41ε-- 

ξάνδρου στρατείας ὁρμὴν ἐπαινοῦντες, τὴν δὲ “Κράσσου 

ψέγοντες. οὐκ εὖ τὰ πρῶτα κρίνουσιν ἀπὸ τῶν τελξυ-- 5 
ταίων. 

Υ. Ἐν δὲ ταῖς στρατηγίαις αὐταῖς Νικίου μὲν οὐκ 

ὀλίγα γενναῖα᾽ καὶ γὰρ μάχαις πολλαῖς ἐνέκησε τοὺς πο-- 
λεμίους͵ καὶ τοῦ λαβεῖν Συρακούσας ὀλίγον ἐδέησε, καὶ 
πάντα δι' αὑτὸν οὐκ ἔπταισεν, ἀλλὰ καὶ νόσον ἄν τις 10 
αἰτιάσαιτο καὶ φϑόνον τῶν οἴκοι πολιτῶν. Κράσσος δὲ 
διὰ πλῆϑος ἁμαρτημάτων οὐδὲν τῇ τύχῃ χρηστὸν ἀπο- 
δείξασϑαι παρῆκεν, ὥστε ϑαυμάξειν αὐτοῦ τὴν ἀβελτε-- 
οίαν οὐ τῆς Πάρϑων δυνάμεως ἡττηϑεῖσαν, ἀλλὰ τῆς 
Ῥωμαίων εὐτυχίας περιγενομένην. Ἐπεὶ δ᾽ 0 μὲν μηδε--1ό 

968 

νὸς τῶν ἀπὸ μαντικῆς καταφρονῶν, ὁ δὲ πάντα ὑπερο-- 
ρῶν ὁμοίως ἀπώλοντο, χαλεπὴ μὲν ἐν τούτοις ἡ ἀσφά- 
λεια καὶ δύσκριτος, ἐπιεικέστερον δὲ αὐτῆς τοῦ παρα- 
νόμου καὶ αὐθάδους τὸ μετὰ δόξης παλαιᾶς καὶ συνή- 
ϑους δι’ εὐλάβειαν ἁμαρτανόμενον. Περὶ μέντοι τὴν 20 

τελδυτὴν ἀμεμπτότερος 0 Κράσσος οὐ παραδοὺς ἑαυτὸν 
οὐδὲ δεϑεὶς οὐδὲ φενακισϑείς, ἀλλ εἴξας τοῖς φίλοις 

δεομένοις καὶ παρασπονδηϑεὶς ὑπὸ τῶν πολεμέων᾽ ὁ δὲ 
Νικίας αἰσχρᾶς καὶ ἀκλεοῦς ἐλπέδι σωτηρίας ὑποπεσὼν 
τοῖς πολεμίοις αἰσχίονα ἑαυτῷ τὸν ϑάνατον ἐποίησεν. 36 

ΣΕΡΊΤΦΡΙΟΣ. 

30 

I. θαυμαστὸν μὲν ἴσως οὐκ ἔστιν, ἐν ἀπείρῳ τῷ 

χρόνῳ τῆς τύχης ἄλλοτε ἄλλως δεούσης, ἐπὶ ταὐτὰ συμ-- 
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πτώματα πολλάκις καταφέρεσϑαι τὸ αὐτόματον. Εἴτε 
γὰρ οὐκ ἔστι τῶν ὑποκειμένων ὡρισμένον τὸ πλῆϑος, 
ἄφϑονον ἔχει τῆς τῶν ἀποτελουμένων ὁμοιότητος χορη- 
γὸν ἡ τύχη τὴν τῆς ὕλης εὐπορίαν, εἴτ᾽ ἔκ τινων ὡρι- 

ὃ σμένων ἀριϑμῷ συμπλέκεται τὰ πράγματα, πολλάκις 
ἀνάγκη ταὐτὰ γίνεσθαι διὰ τῶν αὐτῶν περαινόμενα. 
Ἐπεὶ δ᾽ ἀγαπῶντες ἔνιοι τὰ τοιαῦτα συνάγουσιν ἱστορίᾳ 
καὶ ἀκοῇ τῶν κατὰ τύχην γεγονότων ὅσα λογισμοῦ καὶ 

προνοίας ἔργοις ἔοικεν, οἷον ὅτι δυεῖν Avveov γενομέ-- 
10vov ἐμφανῶν, τοῦ μὲν Σύρου, τοῦ 0$ ̓ ἀρκάδος, ἑκάτε--: 

ρος ὑπὸ συὸς ἀπώλετο, δυεῖν δὲ ᾿ἀκταιώνων, ὁ μὲν ὑπὸ 
τῶν κυνῶν, ὁ δ᾽ ὑπὸ τῶν ἐραστῶν διεσπάσϑη, δυεῖν δὲ 
Σκηπιώνων, ὑφ᾽ οὗ μὲν ἐνικήϑησαν Καρχηδόνιοι πρό- 
τερον. ὑφ᾽ οὗ δὲ ὕστερον ἄρδην ἀνῃρέϑησαν, ἑάλω δὲ 

1570 Ἴλιον ὑφ Ἡρακλέους διὰ τὰς “αομέδοντος ἵππους 
καὶ ὑπὸ Ayeuéuvovog διὰ τοῦ δουρείου προσαγορευ- 
ϑέντος ἵππου, τρίτον δ᾽ ὑπὸ Χαριδήμου. ταῖς πύλαις 
ἵππου τινὸς ἐμπεσόντος ἀποκλεῖσαι ταχὺ τῶν Ἰλιέων μὴ 
δυνηϑέντων, δυεῖν δὲ ὁμωνύμων τοῖς εὐωδεστάτοις 

20 φυτοῖς πόλεων, Ἴου καὶ Σμύρνης, τὸν ποιητὴν Ὅμηρον 

ἐν ἢ μὲν γενέσϑαι λέγουσιν, ἐν ἢ δὲ ἀποθανεῖν, φέρε 
καὶ τοῦτο προσϑῶμεν αὐτοῖς, ὅτι καὶ τῶν στρατηγῶν οἵ 
πολεμικώτατοι καὶ πλεῖστα δόλῳ κατεργασάμενοι μετὰ 
δεινότητος ἑτερόφϑαλμοι γεγόνασι, Φίλιππος. ᾿Αντέγο--: 

35 vog, ἀννέβας [καὶ Ἐ] περὶ οὗ τόδε τὸ σύγγραμμα Σερ- 
τώριος. ὃν Φιλίππου μὲν &v τις ἀποφαίνοιτο σωφρο- 
νέστερον περὶ τὰς γυναῖκας, ᾿ἀντιγόνου δὲ πιστότερον 
περὶ φίλους, ᾿ἀννίβου δὲ ἡμερώτερον πρὸς πολεμίους, 
λειπόμενον 0$ συνέσει μὲν οὐδενὸς τούτων, τύχῃ δὲ 

βοπάντων, ῃ πολὺ τῶν ἐμφανῶν πολεμίων χαλεπωτέρᾳ 

περὶ πάντα χρησάμενος ἐπανίσωσεν ἑαυτὸν ἐμπειρίᾳ μὲν 

τῇ Μετέλλου, τόλμῃ δὲ τῇ Πομπηΐου, τύχῃ δὲ τῇ Σύλλα, 
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δυνάμει δὲ τῇ Ῥωμαίων, φυγὰς καὶ βαρβάρων ἔπηλυς 
ἄρχων ἀντιταξάμενος. Τούτῳ δὴ μάλιστα τῶν Ἑλλήνων 
τὸν Καρδιανὸν ὁμοιοῦμεν Εὐμένη" ἀμφότεροι γὰρ ἀρχε- 
xol καὶ σὺν δόλῳ πολεμικοί, καὶ τῆς μὲν αὑτῶν ἀποξε-- 
νωϑέντες, ἡγησάμενοι δ᾽ ἀλλοδαπῶν, τύχῃ δὲ χρησάμε- 5 
νοι βιαίῳ καὶ ἀδίκῳ περὶ τὴν τελευτήν" ἐπιβουλευϑέν-- 
τες γὰρ ἀμφότεροι, μεϑ' ὧν τοὺς πολεμίους ἐνίκων, ὑπὸ 
τούτων ἀνῃρέϑησαν. 

IL. Κοΐντῳ Σερτωρίῳ γένος qv οὐκ ἀσημότατον ἐν 

πόλει Νούσσοις τῆς Σαβίνων" τραφεὶς δὲ κοσμέως ὑπὸ τὸ 
μητρὶ χήρᾳ πατρὸς ὀρφανὸς ὑπερφυῶς δοκεῖ φιλομήτωρ 
γενέσϑαι. Ὄνομα τῆς μητρὸς Ῥέαν λέγουσιν. Ἤσκητο 
μὲν οὖν καὶ περὶ δίκας ἱκανῶς, καί τινα καὶ δύναμιν ἐν 

569 τῇ πόλει μειράκιον ὧν ἀπὸ τοῦ λέγειν ἔσχεν at δὲ περὶ 
τὰ στρατιωτικὰ λαμπρότητες αὐτοῦ καὶ κατορϑώσεις l5 
ἐνταῦϑα τὴν φιλοτιμίαν μετέστησαν. 

ΠΙ. Πρῶτον μὲν οὖν Κίμβρων καὶ Τευτόνων ἐμ-- 
βεβληκότων εἰς Γαλατίαν στρατευόμενος ὑπὸ Καιπίωνι, 
κακῶς ἀγωνισαμένων τῶν Ρωμαίων καὶ τροπῆς ysvo- 
μένης ἀποβεβληκὼς τὸν ἵππον καὶ κατατετρωμένος τὸ 30 
σῶμα τὸν "Podavóv διεπέρασεν͵ αὐτῷ τε τῷ ϑώρακι καὶ 
ϑυρεῷ πρὸς ἐναντίον ῥεῦμα πολὺ νηχόμενος" οὕτω τὸ 
σῶμα ῥωμαλέον ἦν αὐτῷ καὶ διάπονον τῇ ἀσκήσει. 
Zsvrsgov δὲ τῶν αὐτῶν ἐπερχομένων μυριάσι πολλαῖς 
καὶ δειναῖς ἀπειλαῖς. ὥστε καὶ τὸ μένειν ἄνδρα ῬῬω-- 35 
μαῖον ἐν τάξει τότε καὶ τὸ πείϑεσϑαι τῷ στρατηγῷ μέγα 
ἔργον εἶναι, Μάριος μὲν ἡγεῖτο, Σερτώριος δὲ κατα- 
σκοπὴν ὑπέστη τῶν πολεμίων. Ἐσϑῆτι δὲ Κελτικῇ 
δκευασάμενος καὶ τὰ κοινότατα τῆς διαλέκτου πρὸς ἔν-- 

τευξιν ἐπὶ καιροῦ παραλαβών, ἀναμίγνυται τοῖς βαρβά--80 
goto" καὶ τὰ μὲν ἰδών, τὰ δ᾽ ἀκοῇ πυϑόμενος τῶν ἐπει- 
γόντων ἐπανῆλθε πρὸς Μάριον. Τότε μὲν οὖν ἀρι- 
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στείων ἔτυχεν" ἐν δὲ τῇ λοιπῇ στρατείᾳ πολλὰ καὶ Gvv- 
ἔσεως ἔργα καὶ τόλμης ἀποδειξάμενος εἰς ὄνομα καὶ 
πίστιν ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ προήχϑη. Μετὰ δὲ τὸν Κίμ- 
βρων καὶ Τευτόνων πόλεμον ἐκπεμφϑεὶς ὑπὸ Ζειδίῳ 

5 στρατηγῷ χιλίαρχος ἐπὶ Ἰβηρίας ἐν τῇ πόλει Καστλῶνι 
παρεχείμαξε τῆς Κελτιβήρων. Ἐπεὶ δὲ τῶν στρατιωτῶν 
ἐν ἀφϑόνοις ὑβριξόντων καὶ τὰ πολλὰ μεϑυόντων κατα-- 
φρονήσαντες οἷ βάρβαροι μετεπέμψαντο νυκτὸς ἐπικου- 
ρέαν παρὰ τῶν ἀστυγειτόνων Γυρισοινῶν καὶ κατ᾽ οἷ- 

[0 κέας ἐπιόντες ἔκτεινον αὐτούς, ὑπεκδὺς ὃ Σερτώριος 

μετ᾽ ὀλίγων καὶ τοὺς ἐκπίπτοντας συναγαγὼν κύκλῳ 
τὴν πόλιν περιῆλθε" καὶ καϑ᾽ ἃς οἵ βάρβαροι πύλας 
ἔλαϑον παρεισπεσόντες ἀνεῳγμένας εὑρὼν οὐ ταὐτὸν 
ἐχείνοις ἔπαϑεν. ἀλλὰ φρουρὰς ἐπιστήσας καὶ καταλα-- 

15 βὼν πανταχόϑεν τὴν πόλιν ἔκτεινε τοὺς ἐν ἡλικίᾳ πάν- 
τας. Qo δὲ ἀνῃρέϑησαν., ἐκέλευσε τοὺς στρατιώτας 
πάντας τὰ μὲν αὑτῶν ὅπλα καὶ τὴν ἐσθῆτα xao Eod aL, 
τοῖς δὲ τῶν βαρβάρων ἐνσκευασαμένους ἔπεσϑαι πρὸς 

τὴν πόλιν ἐχείνην, ἐξ ἧς ἀπεστάλησαν οἵ νύκτωρ ἐπιπε-- 
20 σόντες αὐτοῖς. Ψευσάμενος δὲ τῇ τῶν ὅπλων ὄψει τοὺς 

βαρβάρους τάς τε πύλας ἀνεῳγμένας εὗρε καὶ πλῆϑος 

ἀνθρώπων ἔλαβεν οἰομένων ἀπαντᾶν εὖ πεπραχόσι φί- 

λοις καὶ πολίταις. Ζιὸ πλεῖστοι μὲν ὑπὸ τῶν Ῥωμαίων 

ἐσφάττοντο περὶ τὰς πύλας, οἵ δὲ λοιποὶ παραδόντες 
25 ἑαυτοὺς ἐπράϑησαν. 

IV. Ἐχ τούτου Σερτώριος ἐν τῇ Ἰβηρίᾳ διεβοήϑη" 
καὶ ὅτε πρῶτον ἐπανῆκεν εἰς Ῥώμην ταμίας ἀποδείκνυ-- 
ται τῆς περὶ Πάδον Γαλατίας ἐν δέοντι. Τοῦ γὰρ Μαρ- 
σικοῦ πολέμου συνισταμένου, στρατιώτας τε προστα- 

30 χϑὲν αὐτῷ καταλέγειν καὶ ὅπλα ποιεῖσϑαι; σπουδὴν καὶ 
τάχος προσϑεὶς τῷ ἔργῳ παρὰ τὴν τῶν ἄλλων νέων 

βραδυτῆτα καὶ μαλακίαν ἀνδρὸς ἐμπράχτως βιωδομένου 
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δόξαν ἔσχεν. Οὐ μὴν ὑφήκατο τῆς στρατιωτικῆς τολ-- 
μῆς εἰς ἀξίωμα προεληλυϑὼς ἡγεμόνος, ἀλλὰ καὶ χειρὸς 
ἐπιδεικνύμενος ἔργα ϑαυμαστὰ καὶ τὸ σῶμα τοῖς ἀγῶ- 

2 - 2 M - » 3 , M e o» 

σιν ἀφειδῶς ἐπιδιδους τῶν Oysov ἀπέβαλε τὴν ἕτέραν 
ἐκκοπεῖσαν. Ἐπὶ τούτῳ δὲ καὶ καλλωπιξόμενος ἀεὶ διδ-- 5 

τέλει" τοὺς μὲν γὰρ ἄλλους οὐκ ἀεὶ τὰ μαρτύρια τῶν 
9 -7 , 3 M 3 ’ * 

ἀριστειῶν περιφέρειν, ἀλλὰ καὶ ἀποτέϑεσϑαι στρεπτὰ 
καὶ δόρατα καὶ στεφάνους, αὐτῷ δὲ τῆς ἀνδραγαϑέας 
παραμένειν τὰ γνωρίσματα τοὺς αὐτοὺς ἔχοντι τῆς ἀρε-- 

- Φ A - - 2 / N t€ 
τῆς Qe καὶ τῆς “συμφορᾶς (turc. ᾿“πέδωκε δὲ καὶ 010 

δῆμος αὐτῷ τιμὴν πρέπουσαν. Εἰσελϑόντα γὰρ εἰς ϑέα- 
τρον ἐξεδέξαντό τε κρότῳ καὶ κατευφήμησαν, ὧν οὐδὲ 
τοῖς πάνυ προήκουσιν ἡλικέᾳ τε καὶ δόξῃ τυχεῖν ἦν ῥά- 
διον. ΖΙημαρχίαν μέντοι μετιὼν Σύλλα καταστασιάσαν-- 

570 voc αὐτὸν ἐξέπεσε" διὸ καὶ δοκεῖ γενέσϑαι μισοσύλλας. 15 

Ἐπεὶ δὲ Μάριος μὲν ὑπὸ Σύλλα κρατηϑ εὶς ἔφευγε, Σιυλ--: 
λας δὲ Μιϑοιδάτῃ πολεμήσων ἀπῆρε. τῶν δὲ ὑπάτων 
Ὀκτάβιος μὲν ἐπὶ τῆς Σύλλα προαιρέσεως ἔμενε, Κίν-- 
νας δὲ νεωτερίξζων ὑποφερομένην ἀνεκαλεῖτο τὴν Ma- 
οίου στάσιν, τούτῳ προσένειμεν αὑτὸν ὁ Σερτώριος. 90 
E LI A 2 , e - 3 A 2 

αλλὼς τε καὶ τὸν Οκταβιον ορῶν αὕτον μὲν ἀμβλυτε- 

ρον ὄντα, τοῖς δὲ Μαρίου φίλοις ἀπιστοῦντα. Γενομέ- 

νης ὃὲ τοῖς ὑπάτοις ἐν ἀγορᾷ μάχης μεγάλης Ὀκτάβιος 
A , , pn A ἢ , 3 - 9. [4 

μὲν ἐκρατησε, Κίννας δὲ καὶ Σερτώριος οὐ πολλῷ ἐλατ-- 

τους τῶν μυρίων ἀποβαλόντες ἔφυγον" καὶ τῶν περὶ 955 

τὴν Ἰταλίαν ἔτι διεσπαρμένων στρατοπέδων προσαγό- 
μενοι τὰ πλεῖστα πειϑοῖ ταχὺ κατέστησαν ἀξιόμαχοι τοῖς 

περὶ τὸν Ὀκτάβιον. 
V. Magíov δὲ καταπλεύσαντος ἐκ Διβύης καὶ τῷ 

Κίννᾳ προστιϑέντος ἑαυτὸν ὡς ἰδιώτην ὑπάτῳ,, τοῖς 30 
μὲν ἄλλοις ἐδόκει δέχεσθαι. Σερτώριος δὲ ἀπηγόρευεν, 
εἶτε τὸν Κίνναν ἧττον οἰόμενος ἑαυτῷ προσέξειν, ἄν-- 
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δρὸς ἡγεμονικωτέρου παρόντος, εἴτε τὴν βαρύτητα τοῦ 
Μαρίου δεδοικώς, μὴ πάντα τὰ πράγματα συγχέῃ ϑυμῷ 
μέτρον οὐκ ἔχοντι πέρα MA ἐν τῷ κρατεῖν προερχόμε-- 
vog. Ἔλεγεν οὖν μικρὸν εἶναι τὸ ὑπολειπόμενον ἔργον 

5 αὐτοῖς ἤδη κρατοῦσι, δεξαμένων δὲ τὸν Μάριον τὸ σύμ-- 
παν οἴσεσϑαι τῆς δόξης ἐκεῖνον καὶ τῆς δυνάμεως, χαλε- 
πὸν ὄντα πρὸς κοινωνίαν ἀρχῆς καὶ ἄπιστον. Εἰπόντος 
δὲ τοῦ Κίννα, ταῦτα μὲν ὀρϑῶς ὑπολογίξεσϑαι τὸν 
Σερτώριον, αἰδεῖσϑαι δὲ καὶ διαπορεῖν, ὅπως ἀπώσεται 

10 τὸν Μάριον αὐτὸς ἐπὶ κοινωνίᾳ πραγμάτων κεκληκώς, 
e uA y» , 3 . , 9 03 νιν 9 
πυπολαβῶν o Σερτώριος sizsv' .,.4AÀÀ ἐγὼ μὲν αὑτὸν 
3 , δ Ll , e Fi 3 L A 

ἀφ᾽ ἑαυτοῦ Magtov ἥκειν νομίξων εἰς Ἰταλίαν τὸ ovu- 

φέρον ἐσκόπουν, σοὶ δὲ τὴν ἀρχὴν οὐδὲ βουλεύεσθαι 
-“»» er t PEEL 3 “» PP , 1 

καλῶς εἶχεν ἥκοντος ὃν αὐτὸς ἐλϑεῖν ἠξίωσας, ἀλλα 

19 χρῆσϑαι καὶ δέχεσϑαι, τῆς πίστεως μηδενὶ λογισμῷ qoi- 
[4 n , 

ραν διδούσης.“ Οὕτως μεταπέμπεται τὸν Μάριον Κίν-- 
νας καὶ τριχῆ τῆς δυνάμεως διανεμηϑείσης ἦρχον οἱ 

τρεῖς. Διαπολεμηϑέντος δὲ τοῦ πολέμου καὶ τῶν περὶ 
^ 7 ᾿ , 2 j e , ' vov Κίνναν καὶ Μάριον ἐμφορουμένῶν vBosog τε καὶ 

30 πικρίας ἁπάσης, Ott χρυσὸν ἀποδεῖξαι Ῥωμαίοις τὰ 
τοῦ πολέμου κακά, Σερτώριος λέγεται μόνος οὔτε G0 

κτεῖναί τινα πρὸς ὀργὴν οὔτε ἐνυβρίσαι κρατῶν, ἀλλὰ 
καὶ τῷ Μαρίῳ δυσχεραίνειν καὶ τὸν Κίνναν ἐντυγχά- 
νῶν ἰδίᾳ καὶ δεόμενος μετριώτερον ποιεῖν. Τέλος δὲ 

2 - , t , , M 3 ^ J 

$5 τῶν δουλῶν. ovc αριος συμμάχους μὲν ἕν τῷ πολέμῳ, 
, A ^V "»" 

δορυφόρους δὲ τῆς τυραννέδος ἔχων ἰσχυροὺς καὶ zAov- 
σίους ἐποίησε. τὰ μὲν ἐκείνου διδόντος καὶ κελεύοντος, 

N N , , , ' , 
τὰ δὲ καὶ Big παρανομούντων εἰς vovg δεσπότας, σφατ- 

, , - , 
τόντων μὲν αὐτούς, ταῖς δὲ δεσποίναις πλησιαξοντῶν 

30 καὶ βιαξομένων τοὺς παῖδας, οὐκ ἀνασχετὰ ποιούμενος 
0 Σερτώριος ἅπαντας ἐν ταὐτῷ στρατοπεδεύοντας κατη-- 

πκόντισεν, οὐκ ἐλάττους τετρακισχιλίων ὄνταο. 
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VL Ἐπεὶ δὲ Μάριος μὲν ἐτελεύτησε καὶ Κίννας 

ἀνῃρέϑη μικρὸν ὕστερον, ὁ δὲ νεανίας Μάριος ἄκοντος 
αὐτοῦ παρὰ τοὺς νόμους ὑπατείαν ἔλαβε. Κάρβωνες δὲ 
καὶ Νωρβανοὶ καὶ Σκηπίωνες ἐπιόντι Σύλλᾳ κακῶς 
ἐπολέμουν, καὶ τὰ μὲν ἀνανδρίᾳ καὶ μαλακέᾳ τῶν στρα-- ὁ 
τηγῶν ἐφϑείρετο, τὰ δὲ oí προδιδόντες ἀπώλλυσαν, 
ἔργον δὲ οὐδὲν ἦν αὐτοῦ παρόντος τοῖς πράγμασι μο- 
χϑηρῶς ὑποφερομένοις διὰ τὸ χεῖρον φρονεῖν τοὺς μᾶλ-- 
λον δυναμένους. τέλος δὲ Σύλλας Σκηπίωνι παραστρα-- 
τοπεδεύσας καὶ φιλοφρονούμενος, ὡς εἰρήνης ἐσομέ- 16 
νης, διέφϑειρε τὸ στράτευμα, καὶ ταῦτα προλέγων Σίκη-- 
πέωνι καὶ διδάσκων Σερτώριος οὐκ ἔπειϑε, παντάπασιν 
ἀπογνοὺς τὴν πόλιν ὥρμησεν sic Ἰβηρίαν, ὡς. εἰ φϑά- 
GL τὴν ἐκεῖ κρατυνάμενος ἀρχήν, καταφυγὴ τοῖς πταί- 

571 ουσιν ἐνταῦϑα τῶν φίλων ἐσόμενος. Χειμῶσι δὲ χαλε-- 15 
ποῖς χρησάμδνος ἐν χωρίοις ὀρεινοῖς ὑπὸ βαρβάρων 
ἐπράττετο τέλη καὶ μισϑοὺς τοῦ παρελϑεῖν τὴν ὁδόν. 
AyavaxroUvrov δὲ τῶν σὺν αὐτῷ καὶ δεινολογουμέ-- 
νῶν, st Ῥωμαίων ἀνθύπατος τέλη καταβαλεῖ βαρβάροις 

ὀλέϑροις, μικρὰ φροντίσας 1 τοῦ δοκοῦντος αἰσχροῦ καὶ 30 
καιρὸν ὠνεῖσθαι φήσας, οὗ σπανιώτερον οὐδὲν ἀνδρὶ 
μεγάλων ἐφιεμένῳ., τοὺς μὲν βαρβάρους ἐθεράπευσε 

χρήμασι, τὴν δ᾽ Ἰβηρίαν ἐπειχϑεὶς κατέσχε. Παραλα- 
βὼν δὲ ἔϑνη πλήϑει μὲν καὶ ἡλικέᾳ ἀκμάξοντα, πλεονε- 
ξίᾳ δὲ καὶ ὕβρει τῶν πεμπομένων ἑκάστοτε ὄὀτρατηγῶν 25 
πρὸς ὅλην κακῶς διακείμενα τὴν ἡγεμονίαν, ἀνελάμ-- 
βανεν ὁμιλίᾳ τε τοὺς δυνατοὺς καὶ φόρων ἀνέσει τοὺς 
πολλούς. Μάλιστα δὲ τῶν ἐπισταϑμιῶν ἀπαλλάξας 
ἠγαπήϑη: τοὺς γὰρ στρατιώτας ἠνάγκαξεν ἐν τοῖς προα- 
στείοις χειμάδια πήγνυσϑαι, πρῶτος αὐτὸς οὕτω πατα- 30 
σκηνῶν. Οὐ μὴν ἐπὶ τῇ τῶν βαρβάρων εὐνοίᾳ τὸ πᾶν 
ἐποιήσατο, Ῥωμαίων δὲ τῶν αὐτόϑι μετοικούντων τοὺς 



94 IIAOTTAPXOT 

ἐν ἡλικίᾳ καϑοπλίσας μηχανάς ve παντοδαπὰς καὶ vov- 
πηγίας τριήρων ὑποβαλόμενος διὰ χειρὸς εἶχε τὰς πό- 
λεις. ἥμερος μὲν ὧν ἐν ταῖς εἰρηνικαῖς χρείαις, φοβε- 

οὸς δὲ τῇ παρασκευῇ κατὰ τῶν πολεμίων φαινόμενος. 
5. ΥἹ. Ὡς δὲ Σύλλαν μὲν ἐπυνθάνετο τῆς Ῥώμης 
κρατεῖν, ἔρρειν δὲ τὴν Μαρίου καὶ Κάρβωνος στᾶσιν, 
αὐτέχα προσδοκῶν στρατιὰν διαπολεμήσουσαν αὐτῷ 
μεϑ᾽ ἡγεμόνος ἀφέξεσθαι φράγνυται τὰ Πυρηναῖα 091 
διὰ Ἰουλίου Σαλινάτορος ἑξακισχιλίους ὁπλίτας ἔχοντος. 

10 Καὶ μετ᾽ οὐ πολὺ Γάϊος Avviog ἐκπεμφϑεὶς ὑπὸ Σύλλα 
καὶ τὸν Ἰούλιον ἀπρόσμαχον ὁρῶν ἐν ἀπόρῳ καϑῆστο 
παρὰ ταῖς ὑπωρείαις. Καλπουρνίου δέ τινος ἐπίκλησιν 

Aavagíov δολοφονήσαντος τὸν Ἰούλιον καὶ τῶν στρα- 
τιωτῶν τὰ ἄκρα τῆς Πυρήνης ἐκλιπόντων, ὑπερβαλὼν 

15 Avviog ἐπῇει χειρὶ μεγάλῃ τοὺς ἐμποδὼν ἀνιστάς. Σ:ερ-- 
τώριος δὲ οὐκ ὧν ἀξιόμαχος μετὰ τρισχιλίων εἰς Καρχη-- 
δόνα τὴν νέαν καταφυγών, κἀκεῖϑεν ἐπιβὰς τῶν νεῶν 
καὶ διαπεράσας τὸ πέλαγος, Λιβύῃ κατὰ τὴν Μαυ- 
ρουσίαν προσέσχεν. ᾿ἀφυλάκτοις δὲ τοῖς στρατιώταις 

20 ὑδρευομένοις τῶν βαρβάρων ἐπιπεσόντων, συχνοὺς ἀπο-- 
βαλὼν αὖϑις εἰς Ἰβηρίαν ἀπέπλει" καὶ ταύτης μὲν ἀπο-- 
κρούεται, Κιλισσῶν δὲ λῃστρίδων αὐτῷ προσγενομένων 
Πιτυούσσῃ νήσῳ προσέβαλε, καὶ ἀπέβη τὴν παρ᾽ ᾿ἀννίου 
φρουρὰν βιασάμενος. ἴάννιος δὲ μετ᾽ οὐ πολὺ παρῆν 

25 ναυσί τε πολλαῖς καὶ πεντακισχιλίοις ὁπλίταις, πρὸς ὃν 

ἐπεχείρησε μὲν διαναυμαχεῖν, καίπερ ἐλαφροῖς καὶ πρὸς 
τάχος. οὐ πρὸς ἀλκήν, πεποιημένοις σκάφεσι χρώμενος, 
ξεφύρῳ δὲ λαμπρῷ τοῦ πελάγους ἀνισταμένου καὶ τὰ 
πολλὰ τῶν τοῦ Σερτωρίου πλοίων ὑπὸ κουφότητος 

80 πλάγια ταῖς ῥαχίαις περιβάλλοντος, αὐτὸς ὀλίγαις ναυσὶ 
τῆς μὲν ϑαλάσσης ὑπὸ τοῦ χειμῶνος εἰργόμενος, τῆς δὲ 
γῆς ὑπὸ τῶν πολεμέων., ἡμέρας δέκα σαλεύων. πρὸς 
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2 / - M , M , / ἐναντίον κῦμα καὶ κλύδωνα τραχὺν ἐπιπόνως διεκαρτέ- 
φησεν. 

VIII. Ἐνδόντος δὲ τοῦ πνεύματος φερόμενος νήσοις 
᾿ , , , » γ » . A τισὶν ἐναυλίξεται σποράσιν ἀνύδροις" κἀκεῖϑεν ἄρας 

καὶ διεκβαλὼν τὸν Γαδειραῖον πορϑμὸν ἐν δεξιᾷ τοῖς ὃ 
2 Α 2 , - 2 L M € « » » , 
ἕκτος ἐπιβαλλει τῆς 1βηρίας, μικρὸν ὑπὲρ τῶν τοῦ Βαί- 

τιος ἐκβολῶν, ὃς εἰς τὴν ᾿Δἀτλαντικὴν ἐκφερόμενος ϑά- 
λατταν ὄνομα τῇ περὶ αὐτὸν Ἰβηρία παρέσχεν. Ἐν- 
ταῦϑα ναῦταί τινες ἐντυγχάνουσιν αὐτῷ νέον ἐκ τῶν 

᾿Δτλαντικῶν νήσων ἀναπεπλευκότες, «t δύο μὲν εἰσὶ 10 
λεπτῷ παντάπασι πορϑμῷ διαιρούμεναι, μυρίους δ᾽ 

',^ , , 

ἀπέχουσι Διβύης σταδίους καὶ ὀνομάξονται Μακάρων. 
572 0ufooiw δὲ χρώμεναι μετρίοις σπανίως. τὰ δὲ πλεῖστα 

πνεύμασι μαλακοῖς καὶ δροσοβόλοις. οὐ μόνον ἀροῦν 
καὶ φυτϑύειν παρέχουσιν ἀγαϑὴν καὶ πίονα χώραν, ἀλλὰ 13 
καὶ. καρπὸν αὐτοφυῆ φέρουσιν ἀποχρῶντα πλήϑει καὶ 
γλυκύτητι βόσκειν ἄνευ πόνων καὶ πραγματείας σχο-- 

; ^ 3 M P4 e - , 4 

λαξοντα δῆμον. 419 δὲ ἀλυπος ὡρῶν τε κράσει καὶ ue- 

ταβολῆς μετριότητι κατέχει τὰς νήσους. Οἱ μὲν yàg. 
ἐνθένδε τῆς γῆς ἀποπνέοντες ἔξω βορέαι καὶ ἀπηλιῶται 20 
διὰ μῆκος ἐκπεσόντες εἰς τόπον ἀχανῆ διασπεέίρονται καὶ 

προαπολείπουσι. πελάγιοι δὲ περιρρέοντες ἀργέσται 
καὶ ξέφυροι βληχροὺς μὲν ὑετοὺς καὶ σποράδας ἐκ ϑα- 
λάττης ἐπάγοντες, τὰ δὲ πολλὰ νοτεραῖς αἰϑρίαις ἔπι - 
ψύχοντες ἡσυχῆ τρέφουσιν. ὥστε μέχρι τῶν βαρβάρων 25 
διῖχϑαι πίστιν ἰσχυρὰν αὐτόϑι τὸ Ἠλύσιον εἶναι πεδίον 
καὶ τὴν τῶν εὐδαιμόνων οἴκησιν, ἣν Ὅμηρος ὕμνησε. 

ΙΧ. Ταῦϑ᾽ ὁ Σερτώριος ἀκούσας ἔρωτα ϑαυμαστὸν 
ἔσχεν οἰκῆσαι τὰς νήσους καὶ ξῆν ἐν ἡσυχίᾳ τυραννίδος 
3 * M , 2 ΄ , , ^ δ ἀπαλλαγεὶς καὶ πολέμων ἀπαύστων. Αἰσϑόμενοι δὲ οἵ 80 
Κίλικες οὐϑὲν εἰρήνης δεόμενοι καὶ σχολῆς, ἀλλὰ πλού- 

, , 3 

του καὶ λαφύρων, εἰς Διβύην ἀπέπλευσαν, AoxaAw 
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τὸν Ἴφϑα κατάξοντες ἐπὶ τὴν Μαυρουσίων βασιλεέαν. 
Οὐ μὴν ἀπέκαμεν ὁ Σερτώριος, ἀλλὰ τοῖς πρὸς τὸν 
"AoxaAw διαπολεμοῦσιν ἔγνω βοηϑεῖν, ὡς οἷ σὺν αὐτῷ 
καινήν τινα λαβόντες ἐλπίδων ἀρχὴν καὶ πράξεων ἐτέ- 

5 ρῶν ὑπόϑεσιν μὴ διαλυϑεῖεν ὑπὸ τῆς ἀπορίας. ᾿4σμέ- 
voig δὲ τοῖς Μαυρουσίοις ἀφικόμενος εἴχετο ἔργου, καὶ 
καταμαχεσάμενος τὸν "oxeAw ἐπολιόρκει. Σύλλα δὲ 
Πακκιανὸν ἐχπέμψαντος βυηϑῆσαι τοῖς περὶ τὸν "A40xa- 
λιν μετὰ δυνάμεως, συμβαλὼν ὁ Σερτώριος τὸν μὲν 

t0 Πακκιανὸν ἀπέχτεινε, τὴν δὲ στρατιὰν κρατήσας προσ- 
ηγάγετο, καὶ τὴν Tíyyw, εἰς ἣν ὁ "AoxaAug συνέ- 
φυγε μετὰ τῶν ἀδελφῶν, ἐξεπολιόρκησεν. Ἐνταῦϑα τὸν 
"Avveiov οἵ Δέβυες ἱστοροῦσι κεῖσϑαι" καὶ τὸν τάφον 
αὐτοῦ Σερτώριος διέσκαψε τοῖς βαρβάροις ἀπιστῶν διὰ 

i5 μέγεϑος. Ἐντυχὼν δὲ τῷ σώματι πηχῶν ἑξήκοντα μῆ- 
X0G, ὥς φασι, κατεπλάγη, καὶ σφάγιον ἐντεμὼν συνέ- 
χωῶσε τὸ μνῆμα, καὶ τὴν περὶ αὐτοῦ τιμήν τε καὶ φήμην 
συνηύξησε. Τιγγῖται δὲ μυϑολογοῦσιν ᾿Ανταίου ve- 
λευτήσαντος τὴν γυναῖκα Τίγγην Ἡρακλεῖ συνελϑεῖν, 

0 Σόφακα δ᾽ ἐξ αὐτῶν γενόμενον βασιλεῦσαι τῆς χώρας 
καὶ πόλιν ἐπώνυμον τῆς μητρὸς ἀποδεῖξαι. Σόφακος δὲ 
παῖδα γενέσθαι Διόδωρον, ᾧ πολλὰ τῶν Λιβυκῶν 

ἐθνῶν ὑπήκουσεν Ἑλληνικὸν ἔχοντι στράτευμα τῶν αὖ-- 
τόϑι κατῳκισμένων ὑφ᾽ Ἡρακλέους ὈὉλβιανῶν καὶ Mv- 

35 κηναίων. ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν ἀνακείσϑω τῇ Ἰόβα χάριτι 
τοῦ πάντων ἱστορικωτάτου βασιλέων" ἐκείνου γὰρ ἴστο-- 
ροῦσι τοὺς προγόνους Ζιοδώρου καὶ Σόφακος ἀπο- 
γόνους εἶναι" Σερτώριος δὲ πάντων ἐγκρατὴς γενό- 
μενος τοὺς δεηϑέντας αὐτοῦ καὶ πιστεύσαντας οὐκ 

30 ἠδίκησεν. ἀλλὰ καὶ χρήματα καὶ πόλεις καὶ τὴν ἀρ-- 
χὴν ἀπέδωκεν αὐτοῖς. ὅσα καλῶς εἶχε δεξάμενυς δὲ-- 
δόντων. 
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X. Ἐντεῦϑεν ὅποι χρὴ τραπέσϑαι βουλευόμενον 
ἐκάλουν “υσιτανοὶ πρέσβεις πέμψαντες ἐφ᾽ ἡγεμονέᾳ, 
πάντως μὲν ἄρχοντος ἀξίωμα μέγα καὶ ἐμπειρέαν ἔχον-- 
τος δεόμενοι πρὸς τὸν ἀπὸ Ρωμαίων φόβον, ἐκείνῳ δὲ 
πιστεύοντες αὑτοὺς μόνῳ [καὶ] πυνθανόμενοι παρὰ τῶν 5 
συγγεγονότων τὸ ἦϑος αὐτοῦ. Δέγεται δὲ ὁ Σερτώριος 
οὔτε ὑφ᾽ ἡδονῆς οὔτε ὑπὸ δέους εὐάλωτος γενέσϑαι, 
φύσει δὲ ἀνέχπληκτος ὧν παρὰ τὰ δεινὰ καὶ μέτριος εὖ-- 
τυχίαν ἐνεγκεῖν, καὶ πρὸς μὲν εὐθυμαχίαν οὐδενὸς 
ἀτολμότερος τῶν καϑ' ἑαυτὸν ἡγεμόνων, ὅσα δὲ κλω--1ὸ 

πείας ἐν πολέμοις ἔργα καὶ πλεονεξίας περὶ τόπους ἐχυ-- 
ροὺς καὶ διαβάσεις τάχους δεομένας ἀπάτης τὸ καὶ ψευ- 

878 δῶν ἐν δέοντι, σοφιστὴς δεινότατος. Ἐν δὲ ταῖς τιμαῖς 
τῶν ἀνδραγαϑημάτων δαψιλὴς φαινόμενος, περὶ τὰς τιυ-- 

μωρίας ἐμετρίαξε τῶν ἁμαρτημάτων. Καίτοι δοκεῖ περὶ 18 

τὸν ἔσχατον αὐτοῦ βίον ὠμότητος καὶ βαρυϑυμίας τὸ 
'περὶ τοὺς ὁμήρους πραχϑὲν ἔργον ἐπιδεῖξαι τὴν φύσιν 
οὐκ οὖσαν ἥμερον, ἄλλ᾽ ἐπαμπεχομένην λογισμῷ διὰ 
τὴν ἀνάγκην. Ἐμοὶ δὲ ἀρετὴν μὲν εἰλικρινῆ καὶ κατὰ 
λόγον συνεστῶσαν οὐκ ἂν ποτε δοκεῖ τύχη τις ἐκστῆσαι 30 

πρὸς τοὐναντίον, ἄλλως δὲ προαιρέσεις καὶ φύσεις χρη- 
στὰς ὑπὸ συμφορῶν μεγάλων παρ᾽ ἀξίαν κακωϑείσας 
οὐκ ἀδύνατον τῷ δαίμονι συμμεταβαλεῖν τὸ ἦϑος. Ὃ 
καὶ Σερτώριον οἶμαι παϑεῖν ἤδη τῆς τύχης αὐτὸν ἐπι- 
λεδιπούσης; ἐκτραχυνόμενον ὑπὸ τῶν πραγμάτων γινο-- 96 
μένων πονηρῶν πρὸς τοὺς ἀδικοῦντας. 

ΧΙ. Οὐ μὴν ἀλλὰ τότε ys τῶν Λυσιτανῶν κα- 
λούντων ἀπῆρεν ἐκ Διβύης. Καὶ τούτους συνέταττεν 
εὐθὺς αὐτοκράτωρ στρατηγός, καὶ τὴν ἐγγὺς Ἰβηρίαν 
ὑπήκοον ἐποιεῖτο, τῶν πλείστων ἑκουσίως προστιϑεμέ- 30 

vov , μάλιστα μὲν διὰ τὸ πρᾷον αὐτοῦ καὶ δραστήριον, 
ἔστι δὲ ἃ καὶ σοφιστικῶς αὐτὸς sig ἀπάτην καὶ κήλησιν 

PLUT. VIT. III. 
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ἐμηχανᾶτο. Καὶ πρῶτόν ys πάντων τὸ περὶ τὴν ἔλαφον. 
Ἦν δὲ τοιόνδε. Σπανὸς ἀνὴρ δημότης τῶν ἐπὶ χώρας 
βιούντων ἐλάφῳ νεοτόκῳ φευγούσῃ κυνηγέτας ἐπιτυχὼν 
αὐτῆς μὲν ἀπελείφϑη, τὴν δὲ νεβρὸν ἐχπλαγεὶς τῇ και-- 

5 νότητι τῆς χρόας (λευκὴ γὰρ ἦν πᾶσα) λαμβάνει διώξας. 
Κατὰ τύχην δὲ Σερτωρίου τοῖς τόποις ἐναυλισαμένου 
καὶ πᾶν ὅ τις ἐξ ἄγρας ἢ γεωργίας ἥκοι κομίξων δῶρον 

ἀσμένως δεχομένου καὶ φιλοφρόνως ἀμειβομένου τοὺς 
ϑεραπεύοντας. ἐγχειρέξει φέρων αὐτῷ τὴν νεβρόν. Ὁ 

10 03 δεξάμενος αὐτίκα μὲν ἤσϑη μετρέως, χρόνῳ δὲ ποιη-- 
σάμενος τιϑασὸν οὕτω καὶ φιλάνϑρωπον, ὥστε καὶ xa- 
λοῦντος ἀκούειν καὶ βαδίξοντί ποι παρακολουϑεῖν, ὄχλον 
τε καὶ ϑορύβου παντὸς ἀνέχεσϑαι στρατιωτικοῦ. κατὰ 
μικρὸν ἐξεϑείαξε φάσκων ᾿Δρτέμιδος δῶρον τὴν ἔλαφον 

15 εἶναι, καὶ πολλὰ τῶν ἀδήλων ἐπεφήμιξεν αὐτῷ δηλοῦν, 
γινώσκων εὐάλωτον εἰς δεισιδαιμονίαν εἶναι φύσει τὸ 
βαρβαρικόν. Ὁ δὲ καὶ προδετεχνᾶτο τοιάδε" γνοὺς γὰρ 
ἂν κρύφα τοὺς πολεμίους ἐμβεβληκότας ποι τῆς ὑπ᾽ αὖ-- 
τὸν χώρας ἢ πόλιν ἀφιστάντας, προσεποιεῖτο τὴν ἔλαφον 

90 &UTG κατὰ τοὺς ὕπνους διειλέχϑαι, κελεύουσαν ἐν ἕτοί-- 

μῷ τὰς δυνάμεις ἔχειν. αὖϑις δὲ νίκην τινὰ τῶν ἕαυ-- 
τοῦ στρατηγῶν ἀκούσας τὸν μὲν ἄγγελον ἔκρυπτε, τὴν 
δὲ ἔλαφον ἐστεφανωμένην ἐπ᾽ εὐαγγελίοις προῆγεν, εὖ-- 

ϑυμεῖσϑαι παρακαλῶν καὶ τοῖς ϑεοῖς ϑύευν ὡς ἀγαϑόν 

95 tL πευδομένους. 
XII. Οὕτω δὲ χειροήϑεις ποιησάμενος αὐτοὺς ἐχρῆτο 

πρὸς ἅπαντα μετριωτέροις, οὐχ ὑπ᾽ ἀνδρὸς ἀλλοδαποῦ 
λογισμῶν. ἀλλ᾽ ὑπὸ ϑεοῦ στρατηγεῖσϑαι πειϑομένοις, 
ἅμα καὶ τῶν πραγμάτων ἐπιμαρτυρούντων τῷ παρὰ 16-- 

30yov τὴν δύναμιν αὐξάνεσθαι. 4ισχιλίοις γὰρ ἕξακο-- 
σίοις. οὖς ὠνόμαξε Ρωμαίους, συμμίκτοις δὲ éxvoxo- 
σίοις Διβύων εἰς Τυσιτανίαν αὐτῷ συνδιαβᾶσι πελτα-- 
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στὰς τετρακισχιλίους Δυσιτανῶν καὶ ἱππεῖς ἑπτακοσίους 

προσλαβὼν ἐπολέμει τέτταρσι Ρωμαίων στρατηγοῖς, ὑφ᾽ 

οἷς ἦσαν πεξῶν μὲν δώδεκα μυριάδες, ἱππεῖς δὲ ἕξακισ-- 
χίλιοι. τοξόται δὲ καὶ σφενδονῆται δισχίλιοι, πόλεις δὲ 
ἀναρέϑμητοι τὸ πλῆϑος, αὐτὸς εἴκοσι τὰς πάσας ἐν ἀρχῇ 5 
κεκτημένος. AAA. ὅμως ἀσϑενὴς οὕτω καὶ μικρὸς ἀρξα-- 
μδνὸος οὐ μόνον ἐϑνῶν ἐκράτησε μεγάλων καὶ πόλεις 
εἷλε πολλάς. ἀλλὰ καὶ τῶν ἀντιστρατήγων Κότταν μὲν 
ἐν τῷ περὶ τὴν Μελλαρίαν πορϑμῷ κατεναυμάχησε, 

574 Φουφίδιον δὲ τὸν ἄρχοντα τῆς Βαιτικῆς περὶ τὸν Βαῖ-- 10 
τιν ἐτρέψατο δισχιλίους ἀποκτείνας Ῥωμαίων, Ζομέτιον 

δὲ “Δεύκιον ἀνθύπατον ὄντα τῆς ἑτέρας Ἰβηρίας διὰ 
τοῦ ταμίου καταγωνισάμενος καὶ Θωράνιον, ἄλλον ἡγε-- 
μόνα τῶν ὑπὸ Μετέλλου πεμφϑέντων μετὰ δυνάμεως, 
ἀνεῖλεν. αὐτόν τὸ τὸν Μέτελλον. ἄνδρα Ῥωμαίων ἐν 15 
roig τότε μέγιστον καὶ δοκιμώτατον. οὐκ ὀλίγοις σφάλ-- 
μασι περιβαλὼν εἰς τοσαύτην ἀπορίαν κατέστησεν, ὥστε 
AsUxiov μὲν Μάλλιον ἐκ τῆς περὶ Ναρβῶνα Γαλατίας 
ἐλϑεῖν αὐτῷ βοηϑὸν, Πομπήϊον δὲ Μάγνον ἐκ Ῥώμης 
κατὰ τάχος ἀποσταλῆναι μετὰ δυνάμεως. Οὐ γὰρ εἶχεν 90 
ὁ Μέτελλος ὅ τι χρήσαιτο προσπολεμῶν ἀνδρὶ τολμητῇ 

πάσης ἐξαναδυομένῳ φανερᾶς μάχης, πᾶσαν δὲ μετα-- 
βαλλομένῳ μεταβολὴν εὐσταλεέίᾳ καὶ κουφότητι τῆς Ἰβη- 
ρικῆς στρατιᾶς, αὐτὸς ὁπλιτικῶν καὶ νομίμων ἀσκητὴς 
γεγονὼς ἀγώνων καὶ στρατηγὸς ἐμβριϑοῦς καὶ μονέμου 95 
φάλαγγος, ὥσασϑαι μὲν εἰς χεῖρας ἐλϑόντας πολεμέους 
καὶ καταβαλεῖν ἄριστα γεγυμνασμένης, ὀρειβατεῖν δὲ 
καὶ συνηρτῆσϑαι διώξεσι καὶ φυγαῖς ἀπαύστοις ἀνθρώ-- 

πῶν ὑπηνεμίων καὶ λιμὸν ἀνέχεσϑαι καὶ δέαιταν ἄπυ-- 
ρον καὶ ἄσκηνον, ὥσπερ ἐκεῖνοι, μὴ δυναμένης. 80 

ΧΙΠ. Ἔτι δὲ αὐτὸς μὲν ἤδη πρεσβύτερος ἦν καί τι 
καὶ πρὸς ἀνειμένην ἤδη καὶ τρυφερὰν δίαιταν ἐκ πολ- 

* 
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λῶν ἀγώνων καὶ μεγάλων ἐνδεδωκώς, τῷ δὲ Σερτωρίῳ 
συνειστήκει πνεύματος ἀκμαίου γέμοντι καὶ κατεσκευα-- 
σμένον ἔχοντι ϑαυμασίως τὸ σῶμα ῥώμῃ καὶ τάχει καὶ 
λιτότητι. Μέϑης μὲν γὰρ οὐδὲ δαϑυμῶν ἥπτετο, πό- 

δνους δὲ μεγάλους καὶ μακρὰς ὁδοιπορίας καὶ συνεχεῖς 
ἀγρυπνίας ὀλίγοις εἴϑιστο καὶ φαύλοις ἀρκούμενος σι-- 
τίοις διαφέρειν, πλάνοις δὲ χρώμενος ἀεὶ καὶ κυνηγε- 
GíoLG , ὁπότε σχολάξοι. πάσης διεκδύσεως φεύγοντι καὶ 
διώκοντι κυκλώσεως ἀβάτων τε καὶ βασίμων τόπων ἐμ-- 

10 πειρίαν προσειλήφει. ΖΙιὸ τῷ μὲν εἰργομένῳ μάχης ὅσα 
νικώμενοι πάσχουσιν ἄνϑρωποι βλάπτεσϑαι συνέβαι- 
v&v, 0 δὲ τῷ φεύγειν εἶχε τὰ τῶν διωκόντων. Καὶ γὰς 
ὑδρείας ἀπέκοπτε καὶ σιτολογίας εἶργε, καὶ προϊόντι μὲν 
ἐχποδὼν qv, ἐκένει δὲ ἰδρυνϑέντα, πολιορκοῦντι δὲ 

16 ἄλλους ἐπιφαινόμενος ἀντεπολιόρκει ταῖς τῶν ἀναγ-- 

καίων ἀπορίαις, ὥστε τοὺς στρατιώτας ἀπαγορεύειν 
καὶ τοῦ Σερτωρίου μονομαχῆσαι προκαλουμένου τὸν 
“Μέτελλον βοᾶν καὶ κελεύειν μάχεσϑαι στρατηγὸν στρα- 
τηγῷ καὶ Ῥωμαῖον Ῥωμαίῳ, ἀναδυόμενον δὲ χλευάξειν. 

200 δὲ τούτων μέν, εὖ ποιῶν, κατεγέλα" στρατηγοῦ γάρ, 
ὡς ἔφη Θεόφραστος. δεῖ ϑάνατον ἀποθνήσκειν τὸν 

στρατηγόν, οὐ πελταστοῦ τοῦ τυχόντος" ὁρῶν δὲ τοὺς 
“αγγοβρίτας οὐ μικρὰ τῷ Σερτωρίῳ συλλαμβανομέ- 

vov, δέψῃ δὲ ὄντας εὐαλώτους (£v γὰρ ἦν αὐτοῖς φρέαρ 
56 ἐν τῇ πόλει. τῶν δ᾽ ἐν τοῖς προαστείοις καὶ παρὰ τὰ 

τείχη ναμάτων ὁ πολιορκῶν ἐπικρατεῖν ἔμελλεν). ἥκει 

ἐπὶ τὴν πόλιν ὡς ἡμέραις δυσὶ συναιρήσων τὴν πολιορ-- 
κίαν, ὕδατος οὐκ ὄντος. Ζιὸ καὶ πέντε ἡμερῶν ἐπιφέ- 
ρεσϑαι σιτία μόνον προξίρητο τοῖς στρατιώταις. Ὁ 

80 Σερτώριος δ᾽ ὀξέως βοηϑήσας ἐκέλευσε δισχιλέους 
ἀσκοὺς ὕδατος ἐμπλῆσαι, καϑ’ ἕκαστον ἀσκὸν ἀργύριον 
συχνὸν τάξας. Καὶ πολλῶν μὲν Ἰβήρων, πολλῶν δὲ 
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Mavgoovetov ὑφισταμένων τὸ ἔργον, ἐπιλεξάμενος ἄν-- 

δρας εὐρώστους ἅμα καὶ ποδώκεις ἔπεμψε διὰ τῆς ὀρει-- 
νῆς, κελεύσας, ὅταν παραδῶσι τοὺς ἀσκοὺς τοῖς ἐν τῇ 

πόλει. τὸν ἄχρηστον ὑπεξαγαγεῖν ὄχλον, ὅπως ἐξαρκῇ 
τοῖς ἀμυνομένοις τὸ ποτόν. Ἐχπύστου δὲ τούτου γενο-- ὅ 
μένου πρὸς τὸν Μέτελλον, ἤχϑετο μὲν ἤδη τὰ ἐπιτή-- 

575 δεια τῶν στρατιωτῶν ὑπαναλωκότων,. ἐξέπεμψε δὲ ἐπὶ 

σιτολογέαν Auvivov ξξακισχιλίων ἡγούμενον. AiG90us- 
vog δὲ ὁ Σερτώριος καὶ προλοχέσας τὴν ὁδὸν ἐπανερχο-- 
μένῳ τῷ Axvivo τρισχιλίους ἄνδρας ἔκ τινος συσκίου 10 
χαράδρας ἐπανίστησιν, αὐτὸς δὲ κατὰ στόμα προσβαλὼν 
τρέπεται. καὶ τοὺς μὲν διαφϑείρει. τοὺς δὲ λαμβάνει 
ξῶντας. ᾿Ακύϊνον δὲ μετὰ τῶν ὅπλων καὶ τὸν ἵππον 
ἀποβεβληκότα δεξάμενος Μέτελλος αἰσχρῶς ἀπῇει, πολλὰ 
χλευαξόμενος ὑπὸ τῶν Ἰβήρων. 15 

XIV. "Ex ve δὴ τούτων ϑαυμαξόμενος ἠγαπᾶτο παρὰ 
τοῖς βαρβάροις ὁ Σερτώριος, καὶ ὅτι Ῥωμαϊκοῖς ὅπλι-- 
σμοῖς καὶ τάξεσι καὶ συνθήμασιν ἀφαιρῶν τὸ μανικὸν 
καὶ ϑηριῶδες αὐτῶν τῆς ἀλκῆς ἀντὶ λῃστηρίου μεγάλου 
στρατὸν ἐποιεῖτο τὴν δύναμιν. Ἔτι δ᾽ ἀργύρῳ χρωμε--30 
vog ἀφειδῶς καὶ χρυσῷ κράνη vs κατεκόσμει καὶ ϑυ- 
ρεοὺς αὐτῶν διεποίκιλλε, καὶ χλαμύσιν ἀνϑιναῖς καὶ 
χιτῶσι χρῆσϑαι διδάσκων καὶ χορηγῶν εἰς ταῦτα καὶ 
συμφιλοκαλῶν ἐδημαγώγει. Μάλιστα δὲ εἷλεν αὐτοὺς 
τὰ τῶν παίδων. Τοὺς γὰρ εὐγενεστάτους ἀπὸ τῶν 36 
ἐθνῶν συναγαγὼν εἰς Ocxav, πόλιν μεγάλην, διδα-- 
σκάλους ἐπιστήσας Ἑλληνικὼν τε καὶ Ῥωμαϊκῶν μαϑη-- 
μάτων ἔργῳ μὲν ἐξωμηρεύσατο, λόγῳ δὲ ἐπαίδευεν, ὡς 
ἀνδράσι γενομένοις πολιτείας τε μεταδώσων καὶ ἀρχῆς. 
Οἱ δὲ πατέρες ἥδοντο ϑαυμαστῶς τοὺς παῖδας ἐν περι-- 30 
πορφύροις ὁρῶντες μάλα κοσμίως φοιτῶντας εἰς τὰ δὲ-- 

δασκαλεῖα καὶ τὸν Σερτώριον ὑπὲρ αὐτῶν μισϑοὺς τε- 
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λοῦντα “καὶ πολλάκις ἀποδείξεις λαμβάνοντα καὶ γέρα 

τοῖς ἀξίοις νέμοντα καὶ τὰ χρυσᾶ περιδέραια δωρούμε-- 
vov, ἃ Ῥωμαῖοι βούλλας καλοῦσιν. Ἔϑους δ᾽ ὄντος 
Ἰβηρικοῦ, τοὺς περὶ τὸν ἄρχοντα τεταγμένους συναπο-- 

5 ϑνήσκειν αὐτῷ πεσόντι. καὶ τοῦτο τῶν ἐκεῖ βαρβάρων 
κατάσπεισιν ὀνομαξόντων,. τοῖς μὲν ἄλλοις ἡγεμόσιν 
ὀλίγοι τῶν ὑπασπιστῶν καὶ τῶν ἑταίρων, Σερτωρίῳ δὲ 
πολλαὶ μυριάδες ἀνθρώπων κατεσπεικότων ἑαυτοὺς ἠκο-- 
λούϑουν. ΖΔέγεται δὲ πρός τινι πόλει τροπῆς γενομέ- 

τονῆς καὶ τῶν πολεμίων ἐπικειμένων τοὺς Ἴβηρας ἀμε- 
λήσαντας αὑτῶν τὸν Σερτώριον σώξειν καὶ τοῖς ὦμοις 
ἐπαραμένους ἄλλους πρὸ ἄλλων ἀνακουφίσαι πρὸς τὰ 
τείχη. γενομένου δ᾽ ἐν ἀσφαλεῖ. τοῦ ἄρχοντος, οὕτω τρέ- 
πεσϑαι πρὸς φυγὴν ἕκαστον αὐτῶν. 

15 XV. Ov μόνον δὲ τοῖς Ἴβηρσιν ἦν ποϑεινός, ἀλλὰ 
καὶ τοῖς ἐξ Ἰταλίας στρατευομένοις. Περπέννα γοῦν 

Οὐέντωνος ἀπὸ τῆς αὐτῆς Σερτωρέῳ στάσεως εἰς Ἰβη- 
ρίαν παραγενομένου μετὰ χρημάτων πολλῶν καὶ μεγά- 
λης δυνάμεως, ἰδίᾳ δὲ xaO ἑαυτὸν ἐγνωκότος πολεμεῖν 

0 πρὸς τὸν Μέτελλον. ἐδυσχέραινον οἱ στρατιῶται, καὶ 
πολὺς ἦν τοῦ Σερτωρίου λόγος ἐν τῷ στρατοπέδῳ τὸν 
Περπένναν ἀνιῶν εὐγενείᾳ καὶ πλούτῳ τετυφωμένον. 
Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐπεὶ Πομπήϊος ἠγγέλλετο τὴν Πυρήνην 
ὑπερβάλλων, ἀναλαβόντες οἵ στρατιῶται τὰ ὅπλα καὶ 

25 τὰ σημεῖα τῶν τάξεων ἀναρπάσαντες κατεβόησαν τοῦ 
Περπέννα, κελεύοντες ὡς τὸν Σερτώριον ἄγειν αὐτούς" 
εἰ δὲ uq, καταλιπόντες ἐκεῖνον ἠπείλουν αὐτοὶ βαδιεῖ-- 
ὅϑανι πρὸς ἄνδρα σώξεσϑαι καὶ σώξειν δυνάμενον. 

Συγχωρήσας δὲ ὁ Περπέννας ἤγαγεν αὐτούς, καὶ συνέ- 
ϑομιξε τῷ Σερτωρίῳ πεντήκοντα καὶ τρεῖς ἔχων σπείρας. 

XVI. Σερτώριος δέ, τῶν ἐντὸς Ἴβηρος αὐτῷ ποτα- 
μου πάντων ὁμοῦ τι ποοστιϑεμένων, πλήϑει μὲν ἦν 
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μέγας" énéposov γὰρ ἀεὶ καὶ συνεφέροντο πανταχόϑεν 
πρὸς αὐτόν" ἀταξίᾳ δὲ βαρβαρικῇ καὶ ϑρασύτητι ταρατ-- 
τύμενος ἐπιχειρεῖν τοῖς πολεμίοις βοώντων καὶ τὴν τρι-- 
βὴν δυσανασχετούντων ἐπειρᾶτο παραμυϑεῖσϑαι διὰ 

λόγων. Ὡς δὲ ἑώρα χαλεπαίνοντας καὶ βιαξομένους 5 
576 ἀκαίρως, προήκατο καὶ περιεῖδε συμπλεκομένους τοῖς 

πολεμίοις ἐν οἷς οὐ παντελῶς συντριβέντας, ἀλλὰ πλη- 
γὰς λαβόντας ἤλπιξε πρὸς τὰ λοιπὰ κατηκόους μᾶλλον 
ἕξειν. Ὧν δὲ εἴκαξε γενομένων. ἐπιβοηϑήσας ἀνέλαβέ 
τε φεύγοντας αὐτοὺς καὶ κατέστησεν ἀσφαλῶς εἰς τὸ 10 
στρατόπεδον. Βουλόμενος δὲ καὶ τὴν ἀϑυμίαν ἀφελεῖν, 
μεϑ'᾽ ἡμέρας ὀλίγας πάνδημον ἐκκλησίαν ἀϑροίσας ἴπ- 

πους εἰσήγαγε δύο. τὸν μὲν ἀσϑενῆ τελέως καὶ πρεσβύ- 
τερον ἤδη. τὸν δὲ ἕτερον εὐμεγέϑη μὲν αὐτὸν καὶ (oyv- 
ρόν, ϑαυμαστὴν δὲ πυκνότητι καὶ κάλλει τριχῶν οὐρὰν 18 
ἔχοντα. Παρειστήκει δὲ τῷ μὲν ἀσϑενεῖ μέγας ἀνὴρ καὶ 
ῥωμαλέος, τῷ δὲ ἰσχυρῷ μικρὸς ἕτερος καὶ τὴν ὄψιν 
εὐκαταφρόνητος. Σημείου δὲ δοϑέντος αὐτοῖς ὁ μὲν 
ἰσχυρὸς ἀμφοτέραις ταῖς χερσὶ τοῦ ἵππου τὴν κέρκον 
ὡς ἀπορρήξων εἷλκε βίᾳ πρὸς αὑτόν, ὁ δὲ ἀσϑενὴς τοῦ 320 
ἰσχυροῦ κατὰ μίαν τῶν τριχῶν ἐξέτιλλεν. Ἐπεὶ δὲ ὁ 
μὲν οὐκ ὀλίγα πράγματα μάτην ἑαυτῷ καὶ πολὺν γέλωτα 
τοῖς ϑεωμένοις παρασχὼν ἀπεῖπεν, ὁ δὲ ἀσϑενὴς ἀκα- 
o&l καὶ σὺν οὐδενὶ πόνῳ ψιλὴν τριχῶν ἀπέδειξε τὴν ov- 
ράν, ἀναστὰς ὃ Σερτώριος οοΟρᾶτε' εἶπεν ,,ἄνδρες 25 
σύμμαχοι, τὴν ἐπιμονὴν ἀνυσιμωτέραν τῆς βίας οὖσαν 

καὶ πολλὰ τῶν ἀϑρόως ἀλήπτων ἐνδιδόντα τῷ κατὰ μι-- 
κρόν. ἄμαχον γὰρ τὸ ἐνδελεχές, ᾧ πᾶσαν ἐπιὼν ὁ χρό- 
vog αἷρεῖ καὶ κατεργάξεται δύναμιν, εὐμενὴς ὧν σύμ- 
μαχος τοῖς δεχομένοις λογισμῷ τὸν καιρὸν αὐτοῦ, τοῖς 80 
δὲ ἀκαίρως ἐπειγομένοις πολεμιώτατος.“ Τοιαῦτα μὲν ὁ 
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Σερτώριος ἑκάστοτε πλέκων παραμύϑια vols βαρβάροις 
διεπαιδαγώγει τὸν καιρόν. 

ΧΥΗ. Οὐδενὸς δὲ ἧττον αὐτοῦ τῶν πολεμικῶν ἔρ- 

yov ἐθαυμάσϑη τὸ περὶ τοὺς λεγομένους Χαρακιτανοῦς. 
5 Εἰσὶ δὲ δῆμος ὑπὲρ τὸν Ταγώνιον ποταμόν, οὐκ ἄστε-- 

σιν οὐδὲ κώμαις ἐνοικοῦντες, ἀλλὰ λόφος ἐστὶν εὐμεγέ- 
ϑης καὶ ὑψηλὸς ἄντρα καὶ κοιλώματα πετρῶν βλέποντα 
πρὸς βορέαν περιέχων. Ἢ δ᾽ ὑποκειμένη πᾶσα χώρα 
πηλὸν ἀργιλώδη καὶ γῆν ὑπὸ χαυνότητος εὔϑρυπτον 

τοἀναδέδωσιν, οὔτε τοὺς ἐπιβαίνοντας ἀνέχεσϑαι καρτε- 
cv, καὶ μικρὸν ἁψαμένων, ὥσπερ ἄσβεστον ἢ τέφραν, 
ἐπὶ πολὺ διαχεομένην. Τῶν οὖν βαρβάρων, ὁσάκις 
φόβῳ πολέμου καταδύντες εἰς τὰ σπήλαια καὶ τὴν λείαν 

εἴσω συναγαγόντες ἀτρεμοῖεν, ὄντων ἀλήπτων ὕπο 
ι6 βίας, τὸν δὲ Σερτώριον τότε διακεκριμένον ἀπὸ τοῦ 
Μετέλλου καὶ καταστρατοπεδεύσαντα παρὰ τὸν λόφον 
ὑπερφρονούντων ὡς κεκρατημένον. εἴτε ὑπ᾽ ὀργῆς 
ἐκεῖνος εἴτε μὴ δοκεῖν φεύγειν βουλόμενος ἅμ᾽ ἡμέρᾳ 
προσελάσας κατεσκέπτετο τὸν τόπον. Οὐδαμόϑεν δὲ 

20 προσβολὴν ἔχοντος, ἄλλως ἁλύων καὶ κεναῖς χρώμενος 
ἀπειλαῖς ὁρᾷ τῆς γῆς ἐκείνης κονιορτὸν ἄνω πολὺν ὑπὸ 
πνεύματος ἐπ᾽ αὐτοὺς φερόμενον. Τέτραπται μὲν γάρ, 
ὡς ἔφην, τὰ σπήλαια πρὸς βορέαν, ὁ δὲ ἀπὸ τῆς ἄρκτου 
δέων ἄνεμος, Καικίαν ἔνιοι καλοῦσιν. ἐπέχει μάλιστα 

25 καὶ πλεῖστός ἐστι τῶν ἐκεῖ πνευμάτων͵ ἐξ ὑγρῶν πεδίων 
καὶ νιφοβόλων συμφυσώμενος ὀρῶν. τότε δὲ καὶ 9έ- 
ρους ἀκμάξοντος ἰσχύων καὶ τρεφόμενος τῇ τῶν ὑπαρ- 
κτέων ἀνέσει πάγων ἥδιστος ἐπέπνει καὶ κατεῖχεν αὖ- 
τούς τε καὶ βοτὰ δι᾽ ἡμέρας ἀναψύχων. Ταῦτα δὴ συλ-- 

80 λογιξόμενος ὁ Σερτώριος καὶ παρὰ τῶν ἐγχωρίων ἀκούων 
ἐκέλευσε τοὺς στρατιώτας τῆς ἀραιᾶς καὶ τεφρώδους 
γῆς ἐκείνης ἀποσπῶντας καὶ παραφέροντας καταντικρὺ 
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τοῦ λόφου ϑῖνα ποιεῖν, ἣν ol βάρβαροι χώματος ἐπ᾿ αὖ-- 
τοὺς εἶναι κατασκευὴν ὑπονοοῦντες ἐχλεύαξον. Τότε 
μὲν οὖν ἐργασαμένους τοὺς στρατιώτας ἄχρι νυκτὸς 
ἀπήγαγεν" ἅμα δ᾽ ἡμέρᾳ πρῶτον μὲν αὔρα μαλακὴ 
προαπέπνει διακινοῦσα τῆς συμπεφορημένης γῆς τὸ 5 

λειότατον ὥσπερ ἄχνην σκιδνάμενον, ἔπειτα σοβαροῦ 
τοῦ Καικίου πρὸς τὸν ἥλιον ἐκχεομένου καὶ τῶν λόφων 

571 κονιωμένων ἐπιστάντες οἵ στρατιῶται τὸν ve χοῦν ἀνέ- 

τρεπον διὰ βάϑους καὶ τὸν σπίλον ἔκοπτον, ἔνιοι δὲ καὶ 
τοὺς ἵππους ἄνω καὶ κάτω διεξήλασαν ἀνιστάντες τὸ ιὸ 
χαύνωμα καὶ τῇ πνοῇ μετέωρον παραδιδόντες. H δ᾽ 
ὑπολαμβάνουσα πᾶν τὸ ϑρυπτόμενον καὶ κινούμενον 
ἄνω προσέβαλλε τοῖς οἰκήμασι τῶν βαρβάρων κατὰ ϑύ- 
ρας δεχομένοις τὸν Καικέαν. Οἱ δὲ, ἅτε δὴ τῶν σπη- 
λαέων μίαν ἐκείνην ἀναπνοὴν ἐχόντων, ἢ τὸ πνεῦμα 15 
προσέπιπτε, ταχὺ μὲν ἀπεσκοτοῦντο τὰς ὄψεις, ταχὺ δ᾽ 
ἀνεπίμπλαντο πνιγώδους ἄσϑματος, τραχὺν ἀέρα καὶ 
πολλῇ κόνει συμπεφυρμένον ἕλκοντες. Ὅϑεν ἡμέρας 
δύο μόλις ἀνασχόμενοι τῇ τρίτῃ παρέδωκαν ἕαυτοῦς, 
οὐ τοσοῦτον Σερτωρίῳ δυνάμεως, ὅσον δόξης. προσ-- 30 
ϑέντες, ὡς τὰ δι’ ὕπλων ἀνάλωτα σοφία κατεργασα- 
μένῳ. 

XVIII Μέχρι μὲν οὖν τοῖς περὶ Μέτελλον ἐπολέ- 
pst, τὰ πλεῖστα κατευτυχεῖν ἐδόκει, γήρᾳ καὶ φυσικῇ 
βραδυτῆτι τοῦ Μετέλλου πρὸς ἄνδρα τολμητὴν καὶ λῃ-- 95 
στρικῆς μᾶλλον ἢ στρατιωτικῆς ἡγούμενον δυνάμεως 
ovx ἀναφέροντος" ἐπεὶ δὲ καὶ Πομπηΐῳ τὴν Πυρήνην 
ὑπερβαλόντι παραστρατοπεδεύσας καὶ πᾶσαν ἅμα μὲν 
διδούς, ἅμα δὲ λαμβάνων στρατηγικῶν παλαισμάτων 
πεῖραν, ἀντιτεχνώμενός ve καὶ φυλαττόμενος πλεῖον 30 
εἶχε, κομιδῇ διεβοήϑη μέχρι Ρώμης ὡς δεινότατος ὧν 
πόλεμον μεταχειρίσασϑαι τῶν τότε στρατηγῶν. Οὐ γάρ 
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τι μικρὸν ἦν τὸ Πομπηΐου κλέος, ἀλλ᾽ ἤνϑει τότε μά- 
λιστα πρὸς δόξαν ἐκ τῶν περὶ Σύλλαν ἀνδραγαϑημά- 
τῶν. ἐφ᾽ οἷς καὶ Μάγνος ὑπ᾽ αὐτοῦ, τουτέστι μέγας. 
ἐπωνομάσϑη τιμῶν τε ϑοιαμβικῶν οὕπω γενειῶν ἔτυ- 

5 χεν. Ὅϑεν καὶ πολλαὶ τῶν ὑπὸ Σερτωρίῳ πόλεων ἀπο-- 
βλέψασαι πρὸς αὐτὸν ὁρμὴν μεταβολῆς ἔσχον, εἶτα 
ἐπαύσαντο, τοῦ περὶ ΜΠαύρωνα πάϑους παρὰ πᾶσαν ἐλ-- 
πίδα συμβάντος. Σερτωρίου γὰρ πολιορκοῦντος αὖ- 
τοὺς ἧκε Πομπήϊος πανστρατιᾷ βοηϑήσων᾽ εἶτα ὁ μὲν 

Ιολόφον εὖ δοκοῦντα πεφυκέναι κατὰ τῆς πόλεως προ- 
ληψόμενος, 0 δὲ τοῦτο κωλύσων ἠπείγετο. Τοῦ δὲ ΣΙερ-- 
τωρίου φϑάσαντος ἐπιστήσας τὸν στρατὸν ὁ Πομπήϊος 
ἔχαιρε τῇ συντυχίᾳ, νομίξων ἐν μέσῳ τῆς πόλεως καὶ τῆς 

αὐτοῦ στρατιᾶς ἀπειλῆφϑαι τὸν Σερτώριον. καὶ πρὸς 
Ἰότοὺς Δαυρωνέτας εἰσέπεμψε ϑαρρεῖν κελεύων καὶ κα- 

ϑῆσϑαι περὶ τὰ τείχη ϑεωμένους πολιορκούμενον ΣΙερ-- 
τώριον. Ἐκεῖνος δ᾽ ἀκούσας ἐγέλασε, καὶ τὸν Σύλλα 
μαϑητὴν (οὕτω γὰρ τὸν Πομπήϊον ἐπισκώπτων προση- 
γόρευεν) αὐτὸς ἔφη διδάξειν, ὅτι δεῖ τὸν στρατηγὸν xa— 

20 τόπιν μᾶλλον ἢ κατὰ πρόσωπον βλέπειν. Ταῦτα δὲ 1έ- 
γῶν ἅμα τοῖς πολιορκουμένοις ἐπεδείκνυεν ἕξακισχι-- 
λέους ὁπλίτας ὑπ᾽ αὐτοῦ καταλελειμμένους ἐπὶ τοῦ 
προτέρου χάρακος, ὅϑεν ὁρμηϑεὶς κατειλήφει τὸν λ6-- 
gov, ὅπως ἐπὶ σφᾶς τρεπομένῳ τῷ Πομπηΐῳ κατὰ νώ- 

95 rov προσπέσοιεν. Ὃ δὴ καὶ Πομπήϊος ὀψὲ μάλα συμ-- 
φρονήσας ἐπιχειρεῖν μὲν οὐκ ἐθάρρει κύκλωσιν δεδοι-- 
xGg, ἀπολιπεῖν δὲ ἠσχύνετο κινδυνεύοντας ἀνθρώ- 
πους, παρὼν δὲ καὶ καϑήμενος ἠναγκάξετο ὁρᾶν ἀπολ-- 
λυμένους" ἀπέγνωσαν γὰρ αὑτοὺς of βάρβαροι καὶ τῷ 

80 Σερτωρέῳ παρέδωκαν. Ὁ δὲ τῶν μὲν σωμάτων ἐφεί- 
Gato καὶ πάντας ἀφῆκε, τὴν δὲ πόλιν κατέπρησεν. οὐχ 
ὑπ’ ὀργῆς οὐδ᾽ ὠμότητος. ἐλάχιστα γὰρ δοκεῖ ϑυμῷ 
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χαρίσασϑαι τῶν στρατηγῶν οὗτος ἀνήρ, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ oi- 
σχύνῃ καὶ κατηφξϑίᾳ τῶν ve: ϑαυμακότων Πομπήϊον, ἵνα 
7] λόγος ἐν τοῖς βαρβάροις. ὅτι παρὼν ἐγγὺς καὶ po- 

vovoU ϑερμαινόμενος τῷ πυρὶ τῶν συμμάχων ov προσ-- 
ἡμυνεν. ὄ 

XIX. ἍἯτται μὲν οὖν τῷ Σερτωρίῳ πλείονες συνέ- 
δήδβαινον, αὑτὸν μὲν ἀήττητον ἀεὶ φυλάττοντι καὶ τοὺς 

καϑ' αὑτόν, ϑραυομένῳ δὲ περὶ τοὺς ἄλλους ἡγεμόνας" 
ἐκ δὲ ὧν ἐπηνωρϑοῦτο τὰς ἥττας μᾶλλον ἐθαυμάξετο 
νικώντων τῶν ἀντιστρατήγων, οἷον ἐν τῇ περὶ Σού- 10 
κρῶνι μάχῃ πρὸς Πομπήϊον, καὶ πάλιν ἐν τῇ περὶ Του-- 
ρίαν πρός ve τοῦτον ὁμοῦ καὶ Μέτελλον. Ἧ μὲν οὖν 

περὶ Σούκρωνι μάχη λέγεται γενέσϑαι τοῦ Πομπηΐου 
κατεπδίξαντος. ὡς μὴ μετάσχοι τῆς νίκης Μέτελλος. Ὁ 

δὲ Σερτώριος ἐβούλετο μὲν τῷ Πομπηΐῳ, πρὶν ἐπελὃ eiv 15 
τὸν Μέτελλον, διαγωνίσασϑαι; παθαγαγὼν δὲ ἑσπέρας 

ἤδη συνέβαλεν, οἰόμενος ξένοις οὐσῖι καὶ ἀπείροις τῶν 

χωρίων τοῖς πολεμίοις τὸ σκότος ἔσεσϑαι καὶ φεύγουσιν 
ἐμπόδιον καὶ διώκουσι. Γενομένης δὲ τῆς μάχης ἐν χερ-- 
Giv ἔτυχε μὲν οὐ πρὸς Πομπήϊον αὐτός, ἀλλὰ πρὸς 99 
᾿ἀφράνιον ἐν ἀρχῇ συνεστηκὼς ἔχοντα τὸ ἀριστερόν, 
αὐτὸς ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ τεταγμένος. ᾿άκούσας δὲ τῷ Πομ-- 
πηΐῳ τοὺς συνεστῶτας ὑποχωρεῖν ἐγκειμένῳ καὶ κρα- 
τεῖσϑαι, τὸ μὲν δεξιὸν ἐπ᾽ ἄλλοις ἐποιήσατο στρατηγοῖς, 
πρὸς δὲ ἐκεῖνο τὸ νικώμενον αὐτὸς ἐβοηδρόμει. Καὶ 96 
τοὺς μὲν ἤδη τρεπομένους, τοὺς δὲ ἔτι μένοντας ἐν 
τάξει συναγαγὼν καὶ ἀναϑαρρύνας ἐξ ὑπαρχῆς ἐνέβαλε 
τῷ Πομπηΐῳ διώκοντι, καὶ φυγὴι ἐποιήσατο πολλήν, ὅτε 
καὶ Πομπήϊος ἐγγὺς ἐλϑὼν ἀποϑανεῖν καὶ τραυματι-- 
σϑεὶς παραλόγως διέφυγεν. Of γὰρ μετὰ Σερτωρίου 30 
Λίβυες, ὡς ἔλαβον αὐτοῦ τὸν ἵππον χρυσῷ κεκοσμημέ- 
νον καὶ φαλάρων ἀνάπλεων πολυτελῶν, ἐν τῷ διανέμε- 
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σϑαι καὶ διαφέρεσθαι πρὸς ἀλλήλους προήκαντο τὴν 
δίωξιν. ᾿ἀφράνιος δὲ τοὺς ἀνθεστῶτας πρὸς αὐτὸν ἅμα 

τῷ Σερτώριον ἀπελθεῖν ἐπὶ ϑάτερα βοηϑοῦντα τρεψά-- 
μένος εἰς τὸ στρατύπεδον κατήραξε᾽ καὶ συνεισπεσὼν 

5 ἐπόρϑει σκότους ἤδη ὄντος, μήτε τὴν Πομπηΐου φυγὴν 
εἰδὼς μήτε τοὺς στρατιώτας τῆς ἁρπαγῆς ἐπισχεῖν δυ-- 
νάμενος. Ἐν τούτῳ δὲ Σερτώριος ἀνέστρεψε τὸ καϑ'᾽ 
αὑτὸν νενικηκώς" καὶ τοῖς ᾿ἀφρανίου δι᾽ ἀταξίαν τα-- 
ρασσομένοις ἐπιπεσὼν πολλοὺς διέφϑειρε. Πρωὶ. δὲ αὖ-- 

109ὲς ἐξοπλισϑεὶς ἐπὶ μάχην κατέβαινεν, εἶτα Μέτελλον 
αἰσθόμενος ἐγγὺς εἶναι λύσας τὴν τάξιν ἀνέξευξεν, εἰ-- 
πώῶν ,.4λλ᾽ ἔγωγε τὸν παῖδα τοῦτον, εἰ μὴ παρὴν ἡ 
γραῦς ἐκείνη, πληγαῖς ἂν νουϑετήσας εἰς Ῥώμην ἀπε-- 
στάλκειν."“ 

Il — XX. Ἠϑύμει δὲ δεινῶς διὰ τὸ μηδαμοῦ φανερὰν 
τὴν ἔλαφον ἐκείνην εἶναι " μηχανῆς γὰρ ἐπὶ τοὺς βαρ-- 
βάρους ἐστέρητο ϑαυμαστῆς, τότε δὴ μάλιστα παραμυ- 

ϑίας δεομένους. Εἶτα μέντοι νυχτὸς ἄλλως πλανώμε-- 
vot τινὲς ἐπιτυγχάνουσιν avri, καὶ γνωρίσαντες ἀπὸ τῆς 

40 χρόας λαμβάνουσιν. ᾿Δκούσας δὲ ὁ Σερτώριος ἐκείνοις 
μὲν ὡμολόγησεν, ἂν μηδενὶ φράσωσι. χρήματα πολλὰ 
δώσειν, ἀποκρύψας δὲ τὴν ἔλαφον καὶ διαλιπὼν ὀλίγας 
ἡμέρας προΐει μάλα φαιδρὸς ἀπ᾽ ὄψεως ἐπὶ τὸ βῆμα, 
διηγούμενος τοῖς ἡγεμόσι τῶν βαρβάρων, ὡς ἀγαϑόν τι 

35 μέγα τοῦ ϑεοῦ προμηνύοντος αὐτῷ κατὰ τοὺς ὕπνους" 
εἶτα ἀναβὰς ἐπὶ τὸ βῆμα τοῖς ἐντυγχάνουσιν ἐχρημάτι-- 
ξεν Ἡ δὲ ἔλαφος ὑπὸ τῶν φυλαττόντων αὐτὴν ἐγγὺς 
ἀφεϑεῖσα καὶ κατιδοῦσα τὸν Σερτώριον ἐχώρει δρόμῳ 
περιχαρὴς πρὸς τὸ βῆμα, καὶ παραστᾶσα τὴν κεφαλὴν 

80 ἐπέϑηκε ταῖς γόνασιν αὐτοῦ καὶ τῷ στόματι τῆς δεξιᾶς 
ἔψαυεν, εἰϑισμένη καὶ πρότερον τοῦτο ποιεῖν. ᾿Αντιφι- 
λοφρονουμένου δὲ τοῦ Σερτωρίου πιϑανῶς καί τι καὶ 
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δακρύυσαντος, ἔκπληξις εἶχε τοὺς παρόντας τὸ πρῶτον, 
εἶτα κρότῳ καὶ βοῇ τὸν Σερτώριον, ὡς δαιμόνιον ἄνδρα 
καὶ ϑεοῖς φίλον οἴκαδε προπέμψαντες ἐν εὐθυμίαις καὶ 
χρησταῖς ἐλπίσιν ἦσαν. 

XXI. Ἐν δὲ τοῖς τῶν Σαγουντίνων πεδίοις εἰς τὰς 5 
ἐσχάτας ἀπορίας κατακεκλεικὼς τοὺς πολεμίους ἠναγκά-- 

579 σϑη συμβαλεῖν αὐτοῖς καταβαίνουσιν ἐφ᾽ ἀρπαγὴν καὶ 
σιτολογίαν. Ἠγωνίσϑη δὲ λαμπρῶς παρ᾽ ἀμφοτέρων. 

Καὶ Μέμμιος μὲν ὁ τῶν ὑπὸ Πομπηΐῳ στρατηγῶν ἡγε-- 
μονικώτατος ἐν τῷ καρτερωτάτω τῆς μάχης ἔπεσεν, 10 
ἐκράτει δὲ Σερτώριος καὶ φόνῳ πολλῷ τῶν ἔτι συνε-- 
στώτων ἐωϑεῖτο πρὸς αὐτὸν Μέτελλον. Ὁ δὲ παρ᾽ ἡλι- 
κίαν ὑποστὰς καὶ περιφανῶς ἀγωνιξόμενος παέξται δό-- 
ρατι. Τοῦτο τοὺς μὲν ἰδόντας τῶν Ρωμαίων, τοὺς δὲ 
ἀκούσαντας αἰδὼς ἔσχεν ἐγκαταλιπεῖν τὸν ἡγεμόνα, καὶ 15 
ϑυμὸς ἅμα πρὸς τοὺς πολεμέους παρέστη. Προϑέμενοι 
δὲ τοὺς ϑυρεοὺς καὶ συνεξενεγκόντες εὐρώστως ἐξω-- 
ϑοῦσι τοὺς Ἴβηρας" καὶ γενομένης οὕτω παλιντρόπου 
τῆς νέκης, ὁ Σερτώριος ἐκείνοις τε φυγὰς ἀδεεῖς μηχα- 
νώμενος καὶ τεχνάξων ἑτέραν αὐτῷ δύναμιν συνελϑεῦν 30 
ἐφ᾽ ἡσυχίας, εἰς πόλιν ὀρεινὴν καὶ καρτερὰν ἀναφυγὼν 
ἐφράγνυτο τὰ τείχη καὶ τὰς πύλας ὠχυροῦτο. πάντα 
μᾶλλον ἢ πολιορκίαν ὑπομένειν διανοούμενος, ἀλλ ἐξη- 
πάτα τοὺς πολεμίους. Ἐκείνῳ γὰρ προσκαϑεξόμενοι καὶ 
τὸ χωρίον οὐ χαλεπῶς λήψεσϑαι προσδοκῶντες, τούς τε 35 

φεύγοντας τῶν βαρβάρων προΐεντο καὶ τῆς ἀϑροιξομέ-- 
νης αὖϑις τῷ Σερτωρίῳ δυνάμεως ἠμέλησαν. Ἠϑοροί- 

ξετο δὲ πέμψαντος ἡγεμόνας ἐπὶ τὰς πόλεις αὐτοῦ καὶ 
κελεύοντος, ὅταν ἤδη πολλοὺς ἔχωσιν, ἄγγελον ἀπο- 
στεῖλαι πρὸς αὐτόν. Ἐπεὶ δὲ ἀπέστειλαν. σὺν οὐδενὶ 30 
zt0vo διεκπαισάμενος τοὺς πολεμέους συνέμιξε τοῖς éxv- 

τοῦ καὶ πάλιν ἐπήει πολὺς γεγονὼς καὶ περιέκοπτεν 
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αὐτῶν τὴν uiv ἀπὸ τῆς γῆς εὐπορίαν ἐνέδραις καὶ xv- 
κλώσεσι καὶ τῷ πανταχόσε φοιτᾶν ὀξὺς ἐπιών, τὰ δ᾽ ἐκ 
ϑαλάττης λῃστρικοῖς σκάφεσι κατέχων τὴν παραλίαν, 
ὥστε ἠναγκάσθησαν oi στρατηγοὶ διαλυϑέντες ὁ μὲν εἰς 

5 Γαλατίαν ἀπελθεῖν, Πομπήϊος δὲ περὶ Βακκαίους δια- 
χειμάσαι μοχϑηρῶς ὑπὸ ἀχρηματίας. γράφων πρὸς τὴν 
σύγκλητον, ὡς ἀπάξει τὸν στρατόν, εἰ μὴ πέμποιεν ἀρ- 
γύριον αὐτῷ" καταναλωκέναι γὰρ ἤδη τὰ αὑτοῦ προ- 
πολεμῶν τῆς Ἰταλίας. Καὶ πολὺς ἣν οὗτος ἐν Ῥώμῃ 

104óyog, ὡς Πομπηΐου πρότερος εἰς Ἰταλίαν ἀφίξοιτο 

Σερτώριος" εἰς τοσοῦτον τοὺς πρώτους καὶ δυνατωτά- 

τους τῶν τότε στρατηγῶν ἡ Σερτωρίου δεινότης κατέ- 
στησεν. 

XXIL Ἐδήλωσε δὲ καὶ Μέτελλος ἐκπεπληγμένος 
Ἰδτὸν ἄνδρα καὶ μέγαν ἡγούμενος. Ἐπεκήρυξε yaQ, εἴ 

τις αὐτὸν ἀνέλοι Ῥωμαῖος. ἑκατὸν ἀργυρίου τάλαντα 
δώσειν καὶ πλέϑρα δισμύρια γῆς εἰ δὲ φυγάς, κάϑοδον 
εἰς Ῥώμην, ὡς ἀπογνώσει φανερᾶς ἀμύνης ὠνούμενος 
τὸν ἄνδρα διὰ προδοσίας. Ἔτι δὲ νικήσας ποτὲ μάχῃ 

οὐ τὸν Σερτώριον οὕτως ἐπήρϑη καὶ τὴν εὐτυχίαν ἡγάπη-- 
σεν. ὥστε αὐτοκράτωρ ἀναγορευϑῆναι, ϑυσίαις δ᾽ αὐ- 
τὸν αἷ πόλεις ἐπιφοιτῶντα καὶ βωμοῖς ἐδέχοντο. 4 ἔγε-- 
ται δὲ καὶ στεφάνων ἀναδέσεις προσέεσϑαν καὶ δείπνων 
σοβαρωτέρων ὑποδοχάς, ἐν οἷς ἐσϑῆτα ϑοιαμβικὴν ἔχων 

25 ἔπινε καὶ Νῖκαι πεποιημέναι δι᾿ ὀργάνων ἐπιδρόμων 
χρύσεα τρόπαια καὶ στεφάνους διαφέρουσαι, κατήγοντο; 
καὶ χοροὶ παίδων καὶ γυναικῶν ἐπινικίους ὕμνους ἧδον 
εἰς αὐτόν. Ἐφ᾽ οἷς εἰκότως ἣν καταγέλαστος. εἰ δρα-- 

πέτην Σύλλα καὶ λείψανον τῆς Κάρβωνος φυγῆς ἀπο- 
30xcAdQv τὸν Σερτώριον οὕτω κεχαύνωται καὶ περιχαρὴς 

γέγονεν, ὑποχωρήσαντος αὐτοῦ περιγενόμενος. Meya- 
λοφροσύνης δὲ τοῦ Σερτωρίου πρῶτον μὲν τὸ τοὺς φεύ- 
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γοντας ἀπὸ Ῥώμης βουλευτὰς καὶ παρ᾽ αὐτῷ διατρί- 
βοντας σύγκλητον ἀναγορεῦσαι, ταμίας vs καὶ στρατη-- 
γοὺς ἐξ ἐκείνων ἀποδεικνύναι, καὶ πάντα τοῖς πατρέοις 
νόμοις τὰ τοιαῦτα κοσμεῖν" ἔπειτα τὸ χρώμενον ὅπλοις 
καὶ χρήμασι καὶ πόλεσι ταῖς Ἰβήρων μηδ᾽ ἄχρι λόγου 8 

δϑ0τῆς ἄκρας ἐξουσίας ὑφέεσϑαι πρὸς αὐτούς, Pouatovg 
δὲ καϑιστάναι στρατηγοὺς καὶ ἄρχοντας αὐτῶν, ὡς Po- 
μαίοις ἀνακτώμενον τὴν ἐλευϑερίαν. οὐκ ἐκείνους αὖ- 
ξοντα κατὰ Ῥωμαίων. Καὶ γὰρ ἦν ἀνὴρ φιλόπατρις καὶ 
πολὺν ἔχων ἵμερον τοῦ κατελθεῖν" ἀλλὰ δυσπραγῶν 10 

μὲν ἠνδραγάϑει καὶ ταπεινὸν οὐδὲν ἔπραττε πρὸς τοὺς 
πολεμίους, ἐν δὲ ταῖς νίκαις διεπέμπετο πρὸς Μέτελλον 
καὶ πρὸς Πομπήϊον ἕτοιμος ὧν τὰ ὅπλα καταϑέσϑαι καὶ 
βιοῦν ἰδιώτης καϑόδου vvyov: μᾷλλον γὰρ ἐϑέλειν 
ἀσημότατος ἐν Ῥώμῃ πολίτης ἢ φεύγων τὴν ἑἕαυτοῦ 1ὅ 
πάντων ὁμοῦ τῶν ἄλλων αὐτοκράτωρ ἀναγορεύεσϑαι. 
“έγεται δὲ οὐχ ἥκιστα τῆς πατρίδος ἐπιϑυμεῖν διὰ τὴν 
μητέρα, τραφεὶς ὀρφανὸς ὑπ᾽ αὐτῇ καὶ τὸ σύμπαν ἀνα- 
κείμενος ἐκείνῃ. Καλούντων δὲ τῶν περὶ τὴν Ἰβηρίαν 

φίλων αὐτὸν ἐφ᾽ ἡγεμονίᾳ, πυϑόμενος τὴν τελευτὴν τῆς 20 
μητρὸς ὀλίγον ἐδέησεν ὑπὸ λύπης προέσϑαι τὸν βίον. 
Ἑπτὰ γὰρ ἡμέρας οὔτε σύνθημα δοὺς οὔτε ὀφϑείς τινι 
τῶν φίλων ἔκειτο. καὶ μόλις οἵ συστράτηγοι καὶ ὁμότι-- 
μον τὴν σκηνὴν περιστάντες ἠνάγκασαν αὐτὸν προελ- 
ϑόντα τοῖς στρατιώταις ἐντυχεῖν καὶ τῶν πραγμάτων 26 

δὺ φερομένων ἀντιλαμβάνεσϑαι. fio καὶ πολλοῖς ἔδο-- 

ξεν ἥμερος ἀνὴρ φύσει γεγονὼς καὶ πρὸς ἡσυχίαν ἔχων 
ἐπιεικῶς δι᾿ αἰτίας παρὰ γνώμην ταῖς στρατηγικαῖς ἀρ-- 
χαῖς χρῆσϑαι, καὶ μὴ τυγχάνων ἀδείας, ἀλλὰ συνελαυ- 
νόμενος ὑπὸ τῶν ἐχϑοῶν εἰς τὰ ὅπλα φρουρὰν &vay-30 
καΐίαν τοῦ σώματος περιβάλλεσϑαι τὸν πόλεμον. 

ΧΧΙΠ. Ἦν δὲ καὶ τὰ πρὸς Μιϑριδάτην αὐτοῦ πο- 
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λιτεύματα μεγαλοφροσύνης. Ἐπεὶ γὰρ ἐκ τοῦ κατὰ 
Σύλλαν σφάλματος ὁ Μιϑριδάτης ὥσπερ εἰς πάλαισμα 
δεύτερον ἀνιστάμενος αὖϑις ἐπεχείρησε τῇ oia, μέγα 
δὲ ἤδη τὸ Σερτωρίου κλέος ἐφοίτα πανταχόσε καὶ τῶν 

ὅ περὶ αὐτοῦ λόγων ὥσπερ φορτίων ξενικῶν οἵ πλέοντες 
ἀπὸ τῆς ἑσπέρας ἀναπεπλήκεσαν τὸν Πόντον, ὥρμητο 
διαπρεσβεύεσϑαι πρὸς αὐτόν, ἐπηρμένος μάλιστα ταῖς 

τῶν κολάκων ἀλαξονείαις, οἵ τὸν μὲν Σερτώριον 4v- 
víBe, τὸν δὲ Μιϑριδάτην Πύρρῳ παρεικάξοντες οὐκ ἂν 

I0 ἔφασαν ἹΡωμαίους πρὸς τηλικαύτας ὁμοῦ φύσεις τε καὶ 
δυνάμεις ἐπιχειρουμένους διχόϑεν ἀντισχεῖν, τοῦ δει-- 
νοτάτου στρατηγοῦ τῷ μεγίστῳ τῶν βασιλέων προσγε-- 

νομένου. Πέμπει δὴ πρέσβεις ὁ ΜΜιϑριδάτης εἰς Ἴβη- 

φίαν γράμματα Σερτωρίῳ καὶ λόγους κομίξοντας, δι’ ὧν 

15 αὐτὸς μὲν ἐπηγγέλλετο χρήματα καὶ ναῦς παρέξειν εἰς 
τὸν πύλεμον. ὑπ᾽ ἐχείνου δὲ ἠξίου τὴν ̓ Δσίαν αὐτῷ βε- 

βαιοῦσϑαι πᾶσαν, ἧς ὑπεχώρησε Ῥωμαίοις κατὰ τὰς 
πρὸς Σύλλαν γενομένας συνθήκας. ᾿Αϑροίσαντος δὲ 

Σερτωρίου βουλήν, ἣν σύγκλητον ὠνόμαξε, καὶ τῶν 
30 ἄλλων δέχεσϑαι τὰς προκλήσεις καὶ ἀγαπᾶν κελευόντων 

(ὄνομα γὰρ καὶ γράμμα κενὸν αἰτουμένους περὶ τῶν οὐκ 
ὄντων ἐπ᾽ αὐτοῖς ἀντὶ τούτων λαμβάνειν ὧν μάλιστα 
δεόμενοι τυγχάνουσιν), οὐκ ἠνέσχετο ὁ Σερτώριος, 
ἀλλὰ Βιϑυνίαν μὲν ἔφη καὶ Καππαδοκίαν λαμβάνοντι 

35 .Μιϑριδάτῃ μὴ φϑονεῖν, ἔϑνη βασιλευόμενα καὶ μηδὲν 
προσήκοντα Ῥωμαίοις, ἣν δὲ τῷ δικαιοτάτῳ τρόπῳ Po- 
μαέων κεκτημένων ἐπαρχίαν ἀφελόμενος καὶ κατασχὼν 

πολεμῶν μὲν ἐξέπεσεν ὑπὸ Φιμβρέου. σπενδόμενος δὲ 
πρὸς Σύλλαν ἀφῆκε, ταύτην οὐκ ἔφη περιόψεσϑαι πά- 

80λὲν ὑπ᾽ ἐκείνῳ γενομένην δεῖν γὰρ αὔξεσθαι τὴν πό- 
λιν ὑπ᾽ αὐτοῦ κρατοῦντος, οὐκ ἐλαττώσει τῶν ἐκείνης 
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κρατεῖν αὐτόν" γενναίῳ γὰρ ἀνδρὶ μετὰ τοῦ καλοῦ νι-- 
κἂν αἵρετόν, αἰσχρῶς δὲ οὐδὲ σώξεσϑαι. 

58 ΧΧΙΥ. Ταῦτα ἀπαγγελθέντα Μιϑριδάτης διὰ θάμ-- 
βους ἐποιεῖτο" καὶ λέγεται μὲν εἰπεῖν πρὸς τοὺς φίλους" 

» Τί δῆτα προστάξει Σερτώριος ἐν Παλατίῳ καϑεξόμε-- 5 
vog, δἰ νῦν εἰς τὴν ᾿Δτλαντικὴν ἐξεωσμένος ϑάλασσαν 
ὅρους ἡμῶν τῇ βασιλείᾳ τέϑησι καὶ πειρωμένοις ᾿Δσέας 
ἀπειλεῖ πόλεμον ; οὐ μὴν ἀλλὰ γίνονταί γε συνθῆκαι 
καὶ ὅρκοι, Καππαδοκίαν καὶ Βιϑυνίαν ἔχειν Μιϑοιδά-- 

την, Σερτωρίου στρατηγὸν αὐτῷ καὶ στρατιώτας πέμ--1ὸ 
ποντος, Σερτώριον δὲ παρὰ Μιϑροιδάτου λαβεῖν τρισχί- 
λια τάλαντα καὶ τεσσαράκοντα ναῦς. Πέμπεται δὲ καὶ 
στρατηγὸς εἰς ᾿ἀσίαν ὑπὸ Σερτωρίου τῶν ἀπὸ βουλῆς 

πεφευγότων πρὸς αὐτὸν Μάρκος Μάριος, o συνεξελὼν 

τινὰς πόλεις τῶν ᾿4σιάδων ὃ Μιϑροιδάτης εἰσελαύνοντι 15 

μετὰ ῥάβδων καὶ πελέκεων αὐτὸς εἴπετο δευτέραν τάξυν 
καὶ σχῆμα ϑεραπεύοντος ἑκουσίως ἀνειληφώς. Ὁ δὲ τὰς 
μὲν ἠλευϑέρου, ταῖς δὲ ἀτέλειαν γράφων χάριτι ΣΙερ-- 
τωρίου κατήγγελεν, ὥστε τὴν ᾿Ασίαν αὖϑις ἐνοχλουμέ-- 
νην μὲν ὑπὸ τῶν τελωνῶν, βαρυνομένην δὲ ταῖς πλεο-- 20 
νεξίαις καὶ ὑπερηφανίαις τῶν ἐπισκήνων,, ἀναπτοηϑῆ- 
voL πρὸς τὴν ἐλπίδα καὶ ποϑεῖν τὴν προσδοκωμένην 
μεταβολὴν τῆς ἡγεμονίας. 

ΧΧΥ. Ἐν δ᾽ Ἰβηρίᾳ τῶν περὶ Σερτώριον συγκλη- 
τικῶν καὶ ἰσοτίμων, ὡς πρῶτον εἰς ἀντίπαλον ἐλπέδα 36 

κατέστησαν, ἐπανέντος τοῦ φόβου, φϑόνος ἥπτετο καὶ 
ξῆλος ἀνόητος τῆς ἐκείνου δυνάμεως. Ἐνῆγε δὲ Περ- 
πέννας δι᾿ δὐγένειαν ἐπαιρόμενος φρονήματι κενῷ πρὸς 
τὴν ἡγεμονίαν, καὶ λόγους μοχϑηφοὺς διεδίδου κρύφα 

τοῖς ἐπιτηδείοις" » Tí ἄρα πονηρὸς ἡμᾶς ὑπολαβὼν ἐκ 80 

κακῶν εἰς χείρονα φέρει δαίμων, ot Σύλλᾳ μὲν ὁμοῦ τι 

συμπάσης ἄρχοντι γῆς καὶ ϑαλάττης ποιεῖν τὸ προστατ-- 
PLUT. viT. III 
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τόμενον οὐκ ἠξιοῦμεν οἴκοι μένοντες, δεῦρο δὲ φϑα- 
ρέντες ὡς ἐλεύϑεροι βιωσόμενοι δουλεύομεν ἑκουσέως 
τὴν Σερτωρίου δορυφοροῦντες φυγήν, ὄνομα χλευαξό- 
μενον ὑπὸ τῶν ἀκουόντων, σύγκλητος, ὄντες, ὕβρεις 

5 δὲ καὶ προστάγματα καὶ πόνους οὐκ ἐλάττονας Ἰβήρων 
καὶ Δυσιτανῶν ὑπομένοντες ;“ Τοιούτων ἀναπιμπλά- 
μξνοι λόγων οἵ πολλοὶ φανερῶς μὲν οὐκ ἀφίσταντο, δε-- 

δοικότες αὐτοῦ τὴν δύναμιν. κρύφα δὲ τάς ve πράξεις 
ἐλυμαίνοντο καὶ τοὺς βαρβάρους ἐκάκουν κολάξοντες 

Ι0 πικρῶς καὶ δασμολογοῦντες. ὡς Σερτωρίου xsAsvov- 
τος. Ἐξ ὧν ἀποστάσεις ἐγένοντο καὶ ταραχαὶ περὶ τὰς 

πόλεις. Οἵ δὲ πεμπόμενοι ταῦτα ϑεραπεύειν καὶ ἀπο- 
πραύνειν ἐπανήρχοντο πλείονας ἐξειργασμένοι πολέ- 
μους καὶ τὰς ὑπαρχούσας ηὐξηκότες ἀπειϑείας, ὥστε 

16 τὸν Σερτώριον ἐκ τῆς προτέρας ἐπιεικείας καὶ πραότη- 
τος μεταβαλόντα περὶ τοὺς ἐν Ocx1 τρεφομένους παρα- 
νομῆσαι παῖδας τῶν Ἰβήρων. τοὺς μὲν ἀνελόντα, τοὺς 
δὲ ἀποδόμενον. 

ΧΧΥ͂Ι. Ὁ δ᾽ οὖν Περπέννας πλείονας ἐνωμότους 

50 ἔχων πρὸς τὴν ἐπέίϑεσιν προσάγεται καὶ Μάλλιον, ἕνα 
τῶν ἐφ᾽ ἡγεμονίας. Οὗτος ἐρῶν τινος τῶν ἐν ὥρᾳ μει- 
ρακίου καὶ φιλοφρονούμενος πρὸς αὐτὸ φράζει τὴν ἐπι-- 
βουλήν, κελεύων ἀμελήσαντα τῶν ἄλλων ἐραστῶν αὐτῷ 
μόνῳ προσέχειν ὡς ἐντὸς ἡμερῶν ὀλίγων μεγάλῳ γενη- 

20 δομένῳ. Τὸ δὲ μειράκιον ἑτέρω τινὶ τῶν ἐραστῶν Av- 
φιδίῳ μᾶλλον προσπεπονϑὸς ἐκφέρει τὸν λόγον. ᾿4κού-- 
σας δὲ ὁ ἀὐφίέδιος ἐξεπλάγη" καὶ γὰρ αὐτὸς μετεῖχε τῆς 
ἐπὶ Σερτώριον συνωμοσίας, οὐ μέντοι τὸν Μάλλιον ἐγέ- 
vooxs μετέχοντα. Περπένναν δὲ καὶ Γρακῖνον καί τι- 

30veg ἄλλους, ὧν αὐτὸς ἤδει συνωμοτῶν, ὀνομάξοντος 
τοῦ μειρακίου, διαταραχϑεὶς πρὸς ἐκεῖνον μὲν ἐξεφλαύ- 
ριξε τὸν λόγον, καὶ παρεκάλει τοῦ Μαλλέου καταφρο- 
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νεῖν ὡς κενοῦ καὶ GAofóvog, αὐτὸς δὲ πρὸς τὸν Περ-- 
πένναν πορευϑεὶς καὶ φράσας τὴν ὀξύτητα τοῦ καιρου 
καὶ τὸν κίνδυνον ἐκέλευσεν ἐπιχειρεῖν. Οἱ δὲ ἐπεί- 
ϑοντο, καὶ παρασκευάσαντες ἄνϑρωπον γράμματα κομίέ- 

582 ξοντα τῷ Σερτωρίῳ προσήγαγον. Ἐδήλου δὲ τὰ γράμ-- 5 
ματα νίκην τινὸς τῶν ὑπ᾽ αὐτῷ στρατηγῶν καὶ φόνον 
πολὺν τῶν πολεμίων. Ἐφ᾽ οἷς τοῦ Σερτωρίου περιχα- 
ροῦς ὄντος καὶ ϑύοντος εὐαγγέλια. Περπέννας ἑστίασιν 

αὐτῷ καὶ τοῖς παροῦσι φίλοις (οὗτοι δὲ ἦσαν ἐκ τῆς 

συνωμοσίας) ἐπηγγέλλετο, καὶ πολλὰ λιπαρήδας ἔπεισεν 10 

ἐλϑεῖν. Asl μὲν οὖν τὰ μετὰ “Σερτωρίου δεῖπνα πολ-- 

λὴν εἶχεν αἰδῶ καὶ κόσμον, οὔτε ὁρᾶν τι τῶν αἰσχρῶν 

οὔτε ἀκούειν ὑπομένοντος. ἀλλὰ καὶ τοὺς συνόντας εὐ-- 
τάκτοις καὶ ἀνυβρίστοις παιδιαῖς χρῆσϑαι καὶ φιλοφρο-- 

σύναις ἐθέξοντος" τότε δὲ, τοῦ πότου μεσοῦντος. ἀρχὴν 1o 
ἁψιμαχέας ξητοῦντες ἀναφανδὸν ἀκολάστοις ἐχρῶντο 
ῥήμασι, καὶ πολλὰ προσποιούμενοι μεϑύειν ἠσέλγαινον 
ὡς παφοξυνοῦντες ἐκεῖνον. Ὁ δὲ εἴτε δυσχεραίνων τὴν 
ἀκοσμίαν, εἴτε τὴν διάνοιαν αὐτῶν τῇ ϑρασύτητι τῆς 

λαλιᾶς καὶ τῇ παρὰ τὸ εἰωϑὸς ὀλιγωρίᾳ συμφρονήσας,520 

μετέβαλε τὸ σχῆμα τῆς κλισίας, ὕπτιον ἀνεὶς ἑαυτόν, ὡς 
οὔτε προσέχων οὔτε καταχούων. Ἐπεὶ δὲ ὃ Περπέννας 
φιάλην τινὰ λαβὼν ἀκράτου [καὶ] μεταξὺ πίνων ἀφῆ- 

κεν ἐκ τῶν χειρῶν καὶ ψόφον ἐποίησεν. ὅπερ ἦν αὐτοῖς 
σύμβολον. ᾿Αντώνιος ὑπερκατακείμενος παέει τῷ ξίφει 96 
τὸν Σερτώριον. ᾿Δἀναστρέψαντος δὲ πρὸς τὴν πληγὴν 
ἐκείνου καὶ συνεξανισταμένου. περιπεσὼν εἰς τὸ στῆ- 

9og κατέλαβε τὰς χεῖρας ἀμφοτέρας, ὥστε μηδὲ ἀμυνό-- 
μενον πολλῶν παιόντων ἀποϑανεῖν. 

XXVII. Of μὲν οὖν πλεῖστοι τῶν Ἰβήρων εὐϑὺς 80 
ᾧχοντο καὶ παρέδωκαν ἑαυτοὺς ἐπιπρεσβευσάμενοι τοῖς 
περὶ Πομπήϊον καὶ Μέτελλον" τοὺς δὲ συμμείναντας ὁ 

Δ 
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Περπέννας ἀναλαβὼν ἐπεχείρει τι πράττειν. Xouodus- 
vog δὲ ταῖς Σερτωρίου παρασκευαῖς ὅσον ἐνασχημονῆ- 
σαι καὶ φανερὸς γενέσϑαι μήτε ἄρχειν μήτε ἄρχεσϑαι 
πεφυκώς, Πομπηΐω προσέβαλε. καὶ ταχὺ συντριβεὶς 

g Um αὐτοῦ καὶ γενόμενος αἰχμάλωτος οὐδὲ τὴν ἐσχάτην 
ὑπέμεινε συμφορὰν ἡγεμονικῶς, ἀλλὰ τῶν Σερτωρίου 
γραμμάτων κύριος γεγονὼς ὑπισχνεῖτο Πομπηΐῳ δείξειν 
ὑπατικῶν ἀνδρῶν καὶ μέγιστον ἐν Ῥώμῃ δυναμένων 
αὐτογράφους ἐπιστολάς, καλούντων Σερτώριον εἰς Ἰτα- 

]o ^/av , ὡς πολλῶν ποϑούντων τὰ παρόντα κινῆσαι καὶ 
μεταβαλεῖν τὴν πολιτείαν. Ἔργον ovv ὁ “Πομπήϊος οὐ 

νέας φρενός, ἀλλ᾽ εὖ μάλα βεβηκυίας καὶ κατηρτυμέ- 

γῆς ἐργασάμενος μεγάλων ἀπήλλαξε τὴν Ῥώμην φόβων 
καὶ νεωτερισμῶν. Τὰς μὲν γὰρ ἐπιστολὰρ ἐκείνας καὶ 

15 7€ γράμματα τοῦ Σερτωρίου συναγαγὼν ἅπαντα κατέ- 
καυσεν οὔτε ἀναγνοὺς οὔτε ἐάσας ἕτερον αὐτὸν δὲ τὸν 
Περπένναν κατὰ τάχος ἀνεῖλε, φοβηϑεὶς μὴ τῶν ὀνο- 

μάτων ἐξενεχϑέντων πρός τινας ἀποστάσεις καὶ ταρα-- 
χαὶ γένωνται. Τῶν δὲ τῷ Περπέννᾳ συνομοσαμένων 

990 94 μὲν ἐπὶ Πομπήϊον ἀναχϑέντες διεφϑάρησαν, of δὲ 
φεύγοντες εἰς Διβύην ὑπὸ Μαυρουσίων κατηκοντίσϑη-- 
σαν. Διέφυγε δ᾽ οὐδεὶς πλὴν Αὐφίδιος ὁ τοῦ MaAALov 
ἀντεραστής" οὗτος δὲ ἢ λαϑὼν ἢ παραμεληϑεὶς ἔν τινι 
βαρβάρῳ κώμῃ πενόμενος καὶ μισούμενος κατεγήρασεν. 

25 

ETMEWN HZ. 

30 

L Εὐμένη δὲ τὸν Καρδιανὸν ἱστορεῖ “Ιοῦρις πα- 585 
τρὸς μὲν ἁμαξεύοντος ἐν Χερρονήσῳ διὰ πενίαν γενέ- 
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σϑαι. τραφῆναι δὲ ἐλευϑερίως ἐν γράμμασι καὶ περὶ 
παλαέστραν᾽ ἔτι δὲ παιδὸς ὄντος αὐτοῦ Φίλιππον παρε-- 
πιδημοῦντα καὶ σχολὴν ἄγοντα τὰ τῶν Καρδιανῶν ϑεά-- 
θασϑαι παγκράτια μειρακέων καὶ παλαίσματα παέδων, 

ἐν οἷς εὐημερήσαντα τὸν Εὐμένη καὶ φανέντα συνετὸν ὁ 
καὶ ἀνδρεῖον ἀρέσαι τῷ Φιλέππῳ καὶ ἀναληφϑῆναι. 
“οκοῦσι δὲ εἰκότα λέγειν μᾶλλον οἱ διὰ ξενέαν καὶ φι-- 
λίαν πατρῴαν τὸν Εὐμένη λέγοντες ὑπὸ τοῦ Φιλέππου 
προαχϑῆναι. Μετὰ δὲ τὴν ἐκείνου τελευτὴν οὔτε συν-- 
ἔσει τινὸς οὔτε πίστει λείπεσϑαι δοκῶν τῶν περὶ ᾽4λέ-τὸ 
ἕανδρον ἐκαλεῖτο μὲν ἀρχιγραμματεῦς, τιμῆς δὲ ὥσπερ 
οὗ μάλιστα φίλοι καὶ συνήϑεις ἐτύγχανεν, ὥστε καὶ 
στρατηγὸς. ἀποσταλῆναι κατὰ τὴν Ἰνδικὴν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ 
μετὰ δυνάμεως καὶ τὴν Περδέκκου παραλαβεῖν ἱἵππαρ-- 
qíav , ὅτε Περδίκκας ἀποϑανόντος Ἡφαιστίωνος εἰς τὴν 18 
ἐκείνου προῆλϑε τάξιν. Ζιὸ καὶ Νεοπτολέμου τοῦ ἀρ-- 
χιυπασπιστοῦ μετὰ τὴν ᾿4λεξάνδρου τελευτὴν λέγοντος, 
ὡς αὐτὸς μὲν ἀσπίδα καὶ λόγχην. Εὐμένης δὲ γραφεῖον 
ἔχων καὶ πινακίδιον ἠκολούϑει., κατεγέλων οἵ Μακεδό-- 
νες, μδτὰ τῶν ἄλλων καλῶν τὸν Εὐμένη καὶ τῆς κατὰ 30 
τὸν γάμον οἰκειότητος ὑπὸ τοῦ βασιλέως εἰδότες ἀξιω-- 
ϑέντα. Βαρσίνην γὰρ τὴν ᾿ἀρταβάξου πρώτην ἐν Aaía 
γνοὺς ὁ ̓ Αλέξανδρος. ἐξ ἧς υἱὸν ἔσχεν Ἡρακλέα. τῶν 
ταύτης ἀδελφῶν Πτολεμαέῳ μὲν ᾿ἡπάμαν. Εὐμένει δὲ 
Βαρσένην ἐξέδωκεν. ὅτε καὶ τὰς ἄλλας Περσέδας διυξ-- 96 
νειμὲ καὶ συνῴκισε τοῖς ἑταέροις. 

IL. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ προσέκρουσε πολλάκις ᾽4λε- 
ξάνδρῳ καὶ παρεκινδύνευσε 0 Ἡφαιστέωνα. Πρῶτον 
μὲν γὰρ Εὐΐῳ τῷ αὐλητῇ τοῦ Ἡφαιστίωνος οἰκίαν xa- 
τανξίμαντος, ἣν οἷ παῖδες ἔτυχον τῷ Εὐμένει προκατει-- 30 
ληφότες, ἐλϑὼν ὑπὸ ὀργῆς πρὸς τὸν ᾿4λέξανδρον ὁ Εὐ- 
μένης ἐβόα μετὰ Μέντορος, ὡς αὐλεῖν ei κράτιστον ἢ 
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τραγῳδεῖν τὰ ὅπλα ῥίψαντας ἐκ τῶν χειρῶν, ὥστε AM- 
ἕανδρον αὐτῷ συναγανακτεῖν καὶ “λοιδορεῖσϑαι τῷ 
Ἡφαιστίωνι. Ταχὺ μέντοι μεταπεσὼν αὖϑις εἶχε τὸν 

Εὐμένη δι᾽ ὀργῆς, ὡς ὕβρει μᾶλλον πρὸς ἑαυτὸν ἢ 

5 παρρησίᾳ πρὸς Ἡφαιστίωνα χρησάμενον. Ἔπειτα Νέαρ- 

χον ἐκπέμπων μετὰ νεῶν ἐπὶ τὴν ἔξω ϑάλασσαν ἥτει 
χρήματα τοὺς φίλους" οὐ γὰρ ἣν ἐν τῷ βασιλείῳ. Τοῦ 

δ᾽ Εὐμένους αἰτηϑέντος μὲν τριακόσια τάλαντα, δόντος 
δὲ ἑκατὸν μόνα,καὶ ταῦτα γλίσχρως καὶ μόλις αὐτῷ Gvv- 

10 εἰλέχϑαι διὰ τῶν ἐπιτρόπων φάσκοντος, οὐδὲν ἐγκα- 
λέσας οὐδὲ δεξάμενος ἐκέλευσε τοὺς παῖδας κρύφα τῇ 

σκηνῇ τοῦ Εὐμένους πῦρ ἐνεῖναι, βουλόμενος ἐκκομιξο-- 
μένων τῶν χρημάτων λαβεῖν ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ ψευδόμε- 

Ἔφϑη δὲ ἡ σκηνὴ καταφλεχϑεῖσα, καὶ μετενόησε 
15rÓv γραμμάτων διαφϑαρέντων ὃ ̓ 4λέξανδρος. Τὸ δὲ 

συγχυϑὲν χρυσίον καὶ ἀργύριον ὑπὸ τοῦ πυρὸς ἀνευρέϑη 
πλεῖον ἢ χιλίων ταλάντων. Ἔλαβε δὲ οὐδέν, ἀλλὰ καὶ 
γράψας τοῖς πανταχοῦ σατράπαις καὶ στρατηγοῖς ἀντί- 

γραφα τῶν διεφρϑαρμένων ἀποστέλλειν πάντα παρα-58ά 
20 λαμβάνειν ἐκέλευσε τὸν Εὐμένη. Πάλιν δὲ περὶ δωρεᾶς 

τινος εἰς διαφορὰν καταστὰς πρὸς τὸν Ἡφαιστίωνα, καὶ 
πολλὰ μὲν ἀκούσας κακῶς. πολλὰ δὲ εἰπών, τότε μὲν 
οὐκ ἔλαττον ἔσχε᾽ μετ᾽ ὀλίγον δὲ τελευτήσαντος Ἧφαι- 
στίωνος περιπαϑῶν ὁ βασιλεὺς καὶ πᾶσιν. ovg ἐδόκει 

40 ξῶντι μὲν ἐκείνῳ φϑονεῖν., ἐπιχαίρειν δὲ τεϑνηκότι 
τραχέως ὁμιλῶν καὶ χαλεπὸς ὦν, μάλιστα τὸν Εὐμένη 
δι᾿ ὑποψίας εἶχε, καὶ προὔφερε πολλάκις τὰς διαφορὰς 
καὶ λοιδορίας ἐκείνας. Ὁ δὲ πανοῦργος ὧν καὶ πιϑα- 
νὸς ἐπεχείρησεν οἷς ἀπώλλυτο σώξειν ἑαυτόν. Κατ- 

80 ἔφυγε γὰρ εἰς τὴν πρὸς Ἡφαιστίωνα φιλοτιμίαν ᾽41λε- 
ξάνδρου καὶ χάριν, ὑφηγούμενός ve τιμάς, αἵ μάλιστα 



ETMENHz. 119 

κοσμεῖν ἔμελλον vov τεϑνηκότα, xol χρήματα τελῶν εἰς 
τὴν τοῦ τάφου κατασκευὴν ἀφειδῶς καὶ προϑύμος. 

Ill. ᾿άποϑανοντος δὲ ᾿4λεξάνδρου καὶ τῆς φάλαγ-- 
γος διεστώσης πρὸς τοὺς ἑταίρους, τῇ μὲν γνώμῃ τού- 
τοῖς προσένειμεν ἑαυτὸν ὁ Εὐμένης, τῷ δὲ λόγῳ κοινόρ 5 

tig jV πρὸς ἀμφοτέρους καὶ ἰδιώτης, ὡς οὐδὲν αὐτῷ 

προσῆκον ξένῳ ὄντι πολυπραγμονεῖν ταῖς Μακεδόνων 
διαφοραῖς. Καὶ τῶν ἄλλων ἑταίρων ἐκ Βαβυλῶνος ἀνα-- 
δκευασαμένων αὐτὸς ὑπολειφϑεὶς ἐν τῇ πόλει κατε- 

πραῦνε πολλοὺς τῶν πεξῶν καὶ πρὸς τὰς διαλύσεις ἡδί- 10 
ove ἐποίησεν. Ἐπεὶ δὲ ἀναμιχϑέντες ἀλλήλοις οἵ στρα-- 

τηγοὶ καὶ καταστάντες ἐκ τῶν πρώτων ταραχῶν διενέ- 
uovro σατραπείας καὶ στρατηγίας, Εὐμένης λαμβάνει 
Καππαδοκίαν καὶ Παφλαγονίαν καὶ τὴν ὑποκειμένην 
τῇ Ποντικῇ ϑαλάττῃ ἐέχρι Τραπεζοῦντος, οὔπω TOT&15 

Μακεδόνων οὐσαν,. "ouod γὰρ αὐτῆς ἐβασίλευεν, 

ἀλλ᾽ ἔδει “εοννάτον καὶ ᾿Αντίγονον χειρὶ μεγάλῃ τὸν 

Εὐμένη κατάγοντας ἀποδεῖξαι τῆς χώρας σατράπην. 
᾿Αντίγονος μὲν οὖν οὐ προσέσχε τοῖς γφαφεῖσιν ὑπὸ 
Περδίκκου, μετέωρος ὧν ἤδη καὶ περιφρονῶν ἁπάντων, 20 

“εοννάτος δὲ κατέβη μὲν ἄνωϑεν εἰς Φρυγέαν ἀναδε- 
ξόμενος Εὐμένει τὴν στρατείαν, Ἑκαταέου δὲ τοῦ Καρ-- 
διανῶν τυράννου συμμίξαντος αὐτῷ καὶ δεομένου βοη-- 
ϑεῖν μᾶλλον ᾿ἀντιπάτρῳ καὶ Μακεδόνων τοῖς ἐν “αμίᾳ 
πολιορκουμένοις, ὥρμητο διαβαίνειν καὶ τὸν Εὐμένη 55 

παρδκάλει καὶ διήλαττε πρὸς τὸν Ἑκαταῖον. Ἦν γὰρ αὖ- 
τοῖς πατρική τις ἐκ πολιτικῶν διαφορῶν ὑποψία πρὸς ἀλ- 
λήλους" καὶ πολλάκις ὁ Εὐμένης ἐγεγόνει φανερὸς κατη- 
γορῶν τοῦ Ἑκαταίου τυραννοῦντος καὶ παρακαλῶν 

᾿Δλέξανδρον ἀποδοῦναι τοῖς Καρδιανοῖς τὴν ἐλευϑε- 30 
ρέαν. “Ιὸ καὶ τότε τοῦ Εὐμένους παραιτουμένου τὴν 
ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας στρατείαν καὶ δεδιέναι φάσκοντος ᾽4ν-- 
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τέπατρον, μήπως Ἑκαταέῳ χαριξόμενος καὶ πάλαι μισῶν 
αὐτὸν ἀνέλῃ. πιστεύσας ὁ Λεοννάτος οὐδὲν ὧν ἐφρόνει, 
πρὸς αὐτὸν ἀπεκρύψατο. “όγος μὲν γὰρ ἦν ἡ βοήϑεια 
καὶ πρόφασις. ἐγνώκει δὲ διαβὰς εὐϑὺς ἀντιποιεῖσϑαι 

5 Μακεδονίας" καί τινας ἐπιστολὰς ἔδειξε Κλεοπάτρας. 

μεταπεμπομένης αὐτὸν εἰς Πέλλαν ὡς γαμησομένης. Ὁ 
δ᾽ Εὐμένης. εἴτε τὸν “ἀντέπατρον δεδοικὼς εἴτε τὸν 

“ξοννάτον ἔμπληκτον ὄντα καὶ φορᾶς μεστὸν ἀβεβαίου 
καὶ ὀξείας ἀ ἀπογνούς, νύχτῶρ ἀνέξευξε τὴν ἑαυτοῦ λα- 

10 βὼν ἀποσκευήν. Εἶχε δὲ τριακοσίους μὲν ἱππεῖς, δια- 

κοσίους δὲ τῶν παέδων ὁπλοφόρους, ἐν δὲ χουσοῖς εἰς 
ἀργυρίου λόγον τάλαντα πεντακισχίλια. Φυγὼν δὲ οὔ- 
τῶς πρὸς Περδίκκαν καὶ τὰ Acovvavov βουλεύματα κα- 
τειπὼν εὐϑὺς μὲν ἴσχυε μέγα παρ᾽ αὐτῷ καὶ τοῦ συνε-- 

16 δρίου μετεῖχεν, ὀλίγον δὲ ὕστερον εἰς Καππαδοκίαν 
κατήχϑη μετὰ δυνάμεως,αὐτοῦ Περδίκκου παρόντος καὶ 588 
στρατηγοῦντος. ᾿Δριαράϑου δὲ ληφϑέντος αἰχμαλώτου 
καὶ τῆς χώρας ὑποχειρίου γενομένης ἀποδείκνυται. σα- 
τράπης. Καὶ τὰς μὲν πόλεις τοῖς ἑαυτοῦ φίλοις παρέ- 

30006 καὶ φρουράρχους ἐγκατέστησε καὶ δικαστὰς ἀπέ- 
λιπε καὶ διοικητὰς οὖς ἐβούλετο. τοῦ Περδίκκου μηδὲν 
ἐν τούτοις πολυπραγμονοῦντος, αὐτὸς δὲ συνανέξευξεν 
ἐκεῖνόν ve θεραπεύων καὶ τῶν βασιλέων ἀπολείπεσϑαι 
μὴ βουλόμενος. 

2. — IV. Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ὁ Περδίκκας ἐφ᾽ ἃ μὲν ὥρμητο 
πιστεύων δι᾽ αὑτοῦ προσάξεσϑαι, τὰ δὲ ὑπολειπόμενα 
δεῖσϑαι δφαστηρίου τὲ καὶ πιστοῦ φύλακος οἰόμενοβ; 
ἀπέπεμψεν ἐκ Κιλικίας τὸν Βὐμένη, λόγῳ μὲν ἐπὶ τὴν 
ἑαυτοῦ σατραπείαν ; ἔργῳ δὲ τὴν ὅμορον ᾿Δρμενίαν τε- 

80 ταραγμένην ὑπὸ Νεοπτολέμου διὰ χϑιφὸς ἔξοντα. Τοῦ- 
vov μὲν ovv ὃ Εὐμένης, καίπερ ὄγκῳ τινὶ καὶ φρονήματι 
κενῷ διεφθαρμένον. ἐπειρᾶτο ταῖς ὁμιλίαις κατέχειν" 
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αὐτὸς δὲ τὴν φάλαγγα τῶν Μακεδόνων ἐπηρμένην καὶ 
ϑρασεῖαν εὑρών, ὥσπερ ἀντέταγμα κατεσκεύαξεν αὐτῇ 
δύναμιν ἱππικήν, τῶν μὲν ἐγχωρίων τοῖς ἱππεύειν δυ-- 
ναμένοις ἀνεισφορίας διδοὺς καὶ ἀτελείας. τῶν δὲ περὶ 
αὑτὸν οἷς μάλιστα ἐπίστευεν ὠνητοὺς διανέμων ἵππους, 5 
φιλοτιμέαις τὲ καὶ δωρεαῖς τὰ φρονήματα παροξύνων 
καὶ τὰ σώματα κινήσεσι καὶ μελέταις διαπονῶν, ὥστε 
τοὺς μὲν ἐκπλαγῆναι, τοὺς δὲ ϑαρρῆσαι τῶν Μακεδό-- 
νῶν, ὁρῶντας ὀλέγῳ χρόνῳ περὶ αὐτὸν ἠἡϑροισμένους (x- 
πεῖς οὐκ ἐλάττους ἑξακισχιλίων καὶ τριακοσίων. 10 

V. Ἐπεὶ δὲ Κρατερὸς καὶ ᾿ἀντίπατρος τῶν Ἑλλήνων 
περιγενόμενοι διέβαινον εἰς ᾿4σίαν τὴν Περδίκκου κα- 

ταλύσοντες ἀρχὴν καὶ προσηγγέλλοντο μέλλοντες ἐμβα- 
λεῖν εἰς Καππαδοκίαν, ὁ Περδίκκας αὐτὸς ἐπὶ Πτολε-- 
μαῖον στρατεύων ἀπέδειξε τὸν Εὐμένη τῶν ἐν Agusvíg 15 
καὶ Καππαδοκίᾳ δυνάμεων αὐτοκράτορα στρατηγόν᾽" 
καὶ περὶ τούτων ἐπιστολὰς ἔπεμψεν, AAxérav μὲν καὶ 
Νεοπτόλεμον Εὐμένει προσέχειν κελεύσας, Εὐμένη δὲ 
χρῆσϑαι τοῖς πράγμασιν ὅπως αὐτὸς ἔγνωκεν. ᾿Ἵλκέτας 
μὲν οὖν ἄντικρυς ἀπείπατο τὴν στρατείαν, ὡς τῶν ὑπ᾽ 30 
αὐτῷ Μακεδόνων ᾿ἀντιπάτρῳ μὲν αἰδουμένων μάχε-- 
σϑαι, Κρατερὸν δὲ xol δέχεσϑαι δι᾿ εὔνοιαν ἑτοίμων 
ὄντων. Νεοπτόλεμος δὲ βουλεύων μὲν ἐπ᾽ Εὐμένει 
προδοσίαν ovx ἔλαϑε. καλούμενος δὲ οὐχ ὑπήκουεν, 
ἀλλὰ παρέταττε τὴν δύναμιν. Ἔνϑα πρῶτον ὁ Εὐμέ- 36 
νης ἀπέλαυσε τῆς ἑαυτοῦ προνοίας καὶ παρασκευῆς" 
ἡττώμενος γὰρ ἤδη κατὰ τὸ πεζὸν ἐτρέψατο τοῖς ἱππεῦσι 
τὸν Νεοπτόλεμον καὶ τὴν ἀποσκευὴν ἔλαβεν αὐτοῦ, καὶ 
τῇ φάλαγγι διεσπαρμένῃ περὶ τὴν δίωξιν ἄϑρους ἐπε- 
λάσας ἠνάγκασε τὰ ὅπλα ϑέσϑαι καὶ [δόντας καὶ ἢ λα- 30 

βόντας ὅρκους αὐτῷ συστρατεύειν. Ὁ μὲν ovv Νεο- 
πτόλεμος ὀλίγους τινὰς συναγαγὼν ἐκ τῆς τροπῆς ἔφυγε 
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πρὸς Κρατερὸν καὶ Avríravoov, παρ᾽ ἐκείνων δὲ ἀπέ- 
σταλτο πρεσβεία πρὸς Εὐμένη παρακαλοῦσα μεταϑέ- 
σϑαι πρὸς αὐτούς, καρπούμενον μὲν ἃς εἶχε σατραπείας, 
προσλαβόντα δὲ στρατιὰν καὶ χώραν παρ᾽ αὐτῶν, ᾽4ν- 

ὅ τιπάτρῳ μὲν ἀντ᾽ ἐχϑροῦ φίλον γενόμενον, Κρατερῶ δὲ 
μὴ γενόμενον ἐκ φίλου πολέμιον. Ταῦτα ὁ Εὐμένης 
ἀκούσας ᾿Δντιπάτρῳ μὲν οὐκ ἂν ἔφη παλαιὸς ὧν ἐχϑρὸς 
νῦν γενέσθαι φίλος, ὅτε αὐτὸν ὁρᾷ τοῖς φίλοις ὡς 

ἐχϑοοῖς χρώμενον. Κρατερὸν δὲ Περδίκκα διαλλάττειν 
10 ἕτοιμος εἶναι καὶ συνάγειν ἐπὶ τοῖς ἴσοις καὶ δικαίοις, 

ἄρχοντος δὲ πλεονεξίας τῷ ἀδικουμένῳ βοηϑήσειν, μέχρι 
ἂν ἐμπνέῃ, καὶ μᾶλλον τὸ σῶμα καὶ τὸν βίον ἢ τὴν zt- 
ὅτιν προήσεσϑαι. 

VL Οἱ μὲν οὖν περὶ τὸν ᾿Αντίπατρον πυϑόμενοι 
15 ταῦτα κατὰ σχολὴν ἐβουλεύοντο περὶ τῶν ὅλων, ὁ Νεο-- 

πτόλεμος δὲ μετὰ τὴν φυγὴν ἀφικόμενος πρὸς αὐτοὺς 586 
τήν τὸ μάχην ἀπήγγελλε καὶ παρεκάλει βοηϑεῖν. μάλι-- 
στα μὲν ἀμφοτέρους, πάντως δὲ Κρατερὸν" ποϑεῖσϑαι 
γὰρ ὑπερφυῶς ἐκεῖνον ὑπὸ τῶν Μακεδόνων, κἂν μόνον 

0ἴδωσι τὴν καυσίαν αὐτοῦ καὶ τὴν φωνὴν ἀκούσωσι, 
μετὰ τῶν ὅπλων ἥξειν φερομένους. Καὶ γὰρ ἦν ὄντως 
ὄνομα τοῦ Κρατεροῦ μέγα, καὶ μετὰ τὴν ᾿“λεξάνδρουν 
τελευτὴν τοῦτον ἐπόϑησαν οἵ πολλοὶ μνημονεύοντες, 
ὅτι καὶ πρὸς ᾿'4λέξανδρον ὑπὲρ αὐτῶν ἀνεδέξατο πολλά- 

25 xig ἀπεχϑείας πολλάς, ὑποφερομένου πρὸς τὸν Περσικὸν 
ξῆλον ἀντιλαμβανόμενος καὶ τοῖς πατρίοις ἀμύνων διὰ 
τρυφὴν καὶ ὄγκον ἤδη περιυβριξομένοις. Τότε δ᾽ οὖν 
ὁ Κρατερὸς τὸν μὲν ᾿Δντίπατρον εἰς Κιλικίαν ἀπέστει-- 
A£v , αὐτὸς δὲ τῆς δυνάμεως ἀναλαβὼν πολὺ μέρος ἐπὶ 

ϑοτὸν Εὐμένη μετὰ τοῦ Νεοπτολέμου προῆγεν, οἰόμενος 
οὐ προσδεχομένῳ καὶ μετὰ πρόσφατον νέκην ἐν ἀταξίᾳ 
καὶ περὶ πότους ἔχοντι τὴν δυναμιν ἐπιπεσεῖσϑαι. Τὸ 
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μὲν oov προαισϑέσϑαι τὴν ἔφοδον αὐτοῦ τὸν Εὐμένη 
καὶ προπαρασκευάσασϑαι νηφούσης ἄν τις ἡγεμονέας, 
οὐ μὴν ἄκρας ϑείη δεινότητος" τὸ δὲ μὴ μόνον τοὺς πο-- 
λεμίους ἃ μὴ καλῶς εἶχεν αἰσϑέσϑαι διαφυγεῖν, ἀλλὰ 

καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ στρατευομένους ἀγνοοῦντας 6 ὁ 
μαχοῦνται προενσεῖσαν τῷ Κρατερῷ καὶ ἀποκρύψαι τὸν 
ἀντιστράτηγον, ἴδιον δοκεῖ τούτου τοῦ ἡγεμόνος ἔργον 
γενέσϑαι. Ζιέδωκε μὲν οὖν λόγον, ὡς Νεοπτόλεμος 
αὖϑις ἐπίοι καὶ Πίγρης ἔχοντες ἱππεῖς καὶ Καππαδοκῶν 

καὶ Παφλαγόνων. Νυκτὸς δὲ ἀναξεῦξαι βουλόμενος, 10 
εἶτα καταδαρϑὼν ὄψιν εἶδεν ἀλλόκοτον. Ἐδόκει γὰρ 
ὁρᾶν ᾿Ζλεξάνδρους δύο παρασκευαξομένους ἀλλήλοις 
μάχεσϑαι, μιᾶς ἑκάτερον ἡγούμενον φάλαγγος εἶτα τῷ 
μὲν τὴν ̓ 4ϑηνᾶν, τῷ δὲ τὴν Δήμητραν βοηϑοῦσαν ἐλ-- 
ϑεῖν, γενομένου δὲ ἀγῶνος ἰσχυροῦ κρατηϑῆναι τὸν τό 
μετὰ τῆς ᾿᾿ϑηνᾶς, τῷ δὲ νικῶντι σταχύων δρεπομένην 
τὴν ΖΙήμητραν συμπλέκειν στέφανον. Αὐτόϑεν μὲν οὖν 
τὴν ὄψιν εἴκαξεν εἶναι πρὸς αὑτοῦ μαχομένου περὶ γῆς 
ἀρίστης καὶ τότε πολὺν καὶ καλὸν ἐχούσης ἐν κάλυκι 
στάχυν" ἅπασα γὰρ κατέσπαρτο καὶ παρεῖχεν εἰρήνῃ 20 
πρέπουσαν ὄψιν ἀμφιλαφῶς τῶν πεδίων κομώντων᾽" 
μᾶλλον δὲ ἐπερρώσϑη πυϑόμενος σύνϑημα τοῖς πολε- 
μίοις ᾿ϑηνᾶν καὶ ᾿'4λέξανδρον εἶναι. Δήμητραν δὴ καὶ 
αὐτὸς ἐδίδου σύνθημα καὶ ᾿4λέξανδρον, ἀναδεῖσϑαί τε 
πάντας ἐκέλευε καὶ καταστέφειν τὰ ὅπλα τῶν σταχύων 925 
λαμβάνοντας. Ὁρμήσας δὲ πολλάκις ἐξαγορεῦσαι καὶ 
φράσαι τοῖς περὶ αὐτὸν ἡγεμόσι καὶ στρατηγοῖς πρὸς 
ὃν ἔμελλεν ὁ ἀγὼν ἔσεσϑαι, καὶ μὴ μόνος ἐν αὑτῷ ϑέμε- 
νος ἀποκρύψαι καὶ κατασχεῖν ἀπόρρητον οὕτως ἀναγ- 
καῖον, ὅμως ἐνέμεινε τοῖς λογισμοῖς καὶ διεπέστευσε 80 
τῇ γνώμῃ τὸν κίνδυνον. 

VIL ᾿ἀντέταξε δὲ Κρατερῷ Μακεδόνων μὲν οὐδένα. 
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δύο δὲ ἱππαρχίας ξενικάᾶς, ὧν Φαρνάβαζος ὃ "Agrofá- 
tov καὶ Φοῖνιξ ὃ Τενέδιος ἡγοῦντο, διακελευσάμδνος 
ὀφϑέντων τῶν πολεμίων ἐλαύνειν κατὰ τάχος καὶ συμ- 
πλέκεσϑαι, μὴ διδόντας ἀναστροφὴν μηδὲ φωνὴν μηδὲ 

ὁ κήρυκα πεμπόμενον προσιεμένους. ᾿Εδεδέξι γὰρ ἰσχυ-- 
ρῶς τοὺς Μακεδόνας. μὴ γνωρίσαντες τὸν Κρατερὸν 
οἴχωνται μεταβαλόμενοι πρὸς ἐκεῖνον. Αὐτὸς δὲ τοὺς 
ἐρρωμενεστάτους ἱππεῖς τριακοσίους εἰς ἄγημα συντά- 
tag καὶ παρελάσας ἐπὶ τὸ δεξιὸν ἔμελλε τοῖς περὶ Nso- 

Ι0πτόλεμον ἐπιχειρεῖν. δὸς δὲ τὸν ἐν μέσῳ λόφον ὑπερ- 
βαλόντες ὥφϑησαν ὀξεῖαν καὶ μεϑ᾽ ὁρμῆς σφοδροτέρας 
ποιούμενοι τὴν ἔφοδον. ἐκπλαγεὶς 0 Κρατερὸς καὶ πολ-- 
λὰ λοιδορήσας τὸν Νεοπτόλεμον, ὡς ἐξηπατημένος 
ὑπ᾽ αὐτοῦ περὶ τῆς τῶν Μακεδόνων μεταβολῆς, ἐγκε-- 581 

15 λευσάμενος ἀνδραγαϑεῖν τοῖς περὶ αὐτὸν ἡγεμόσιν ἂν-- 
τεξήλασε. Γενομένης δὲ τῆς πρώτης συρράξεως βαρείας 
καὶ τῶν δοράτων ταχὺ συντριβέντων, τοῦ δὲ ἀγῶνος ἐν 
τοῖς ξίφεσιν ὄντος, οὐ καταισχύνας o Κρατερὸς τὸν 
᾿Αλέξανδρον. ἀλλὰ πολλοὺς μὲν καταβαλών, πολλάκις 

40 δὲ τρεψάμενος τοὺς ἀντιτεταγμένους, τέλος δὲ πληγεὶς 
ὑπὸ Θρᾳκὸς ἐκ πλαγίων προσελάσαντος ἀπερρύη τοῦ 
ἵππου. Πεσόντα δὲ αὐτὸν οἵ μὲν ἄλλοι παρήλασαν ἀγνο-- 
οὔντες, Γοργίας δὲ τῶν Εὐμένους στρατηγῶν ἔγνω τε 
καὶ καταβὰς περιέστησε φρουρὰν τῷ σώματι κακῶς ἤδη 

25 διακειμένου καὶ δυσϑανατοῦντος. "Ev τούτῳ δὲ καὶ 
Νεοπτόλεμος Εὐμένει συνήρχετο. Μισοῦντες γὰρ ἀλ- 
λήλους πάλαι καὶ δι᾿ ὀργῆς ἔχοντες ἐν μὲν δυσὶν ἀνα- 
στροφαῖς οὐ κατεῖδον. ἐν δὲ τῇ τρίτῃ γνωρίσαντες εὐ- 
ϑὺς ἥλαυνον σπασάμενοι τὰ ἐγχειρέδια καὶ βοῶντες. 

80 Τῶν δ᾽ ἵππων ἐξ ἐναντίας βία συμπεσόντων ὥσπερ 
τριήρων, τὰς ἡνίας ἀφέντες ἀλλήλων ἐπεδράξαντο ταῖς 
χερσί, τά τε κράνη περισπῶντες καὶ περιρρηγνύντες ἐκ 
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τῶν ἐπωμίδων τοὺς ϑώρακας. Πρὸς δὲ τὸ! σπαραγμὸν 
ὑπεκδραμόντων ἅμα τῶν ἵππων. ἀπορρυέντες εἰς γῆν 
καὶ περιπεσόντες ἀλλήλοις ἐν λαβαῖς ἦσαν καὶ διεπά- 

λαιον. Εἶτα ὁ μὲν Εὐμένης τοῦ Νεοπτολέμου προεξ-- 
ανισταμένου τὴν ἰγνύαν ὑπέκοψεν αὐτὸς εἰς ὀρθὸν φϑά- ὅ 
σας καταστῆναι, ὁ δὲ Νεοπτόλεμος εἰς ϑάτερον ἐρεισα-- 
pevog γόνυ. ϑάτερον δὲ πεπηρωμένος ἠμύνετο μὲν εὐ-- 
ρώστως κάτωϑεν. ov ϑανασίμους δὲ πληγὰς ὑποφέρων, 
πληγεὶς δὲ παρὰ τὸν τράχηλον ἔπεσε καὶ παρείϑη. Τοῦ 
δὲ Εὐμένους δι᾽ ὀργὴν καὶ μῖσος παλαιὸν τά τε ὅπλα 10 
περισπῶντος αὐτοῦ καὶ κακῶς λέγοντος. ἔτι τὸ ξίφος 
ἔχων ἔλαϑεν ὑπὸ τὸν ϑώρακα τρώσας ἡ παρέψαυσε τοῦ 
βουβῶνος ἀποβάς. Ἢ δὲ πληγὴ μᾶλλον ἐφόβησεν ἢ 
ἔβλαψε τὸν Εὐμένη 0v ἀσϑένειαν ἀμυδρὰ γενομένη. 
Σκυλεύσας δὲ τὸν νεκρὸν εἶχε μὲν χαλεπῶς ὑπὸ τραυ-- 18 
μάτων μηροὺς καὶ βραχίονας διακεκομμένος. ὕμως δὲ 
ἀναβληϑεὶς ἐπὶ τὸν ἵππον ἐδίωκε πρὸς ϑάτερον κέρας, 
ὡς ἔτι συνεστώτων τῶν πολεμίων. Πυϑόμενος δὲ τὴν 
Κρατεροῦ τελευτὴν καὶ προσελάσας, ὡς εἶδεν ἐμπνέον-- 
τα καὶ συνιέντα, καταβὰς ἀπεδάκρυσε καὶ τὴν δεξιὰν 20 
ἐνέβαλε, καὶ πολλὰ μὲν ἐλοιδόρησε τὸν Νεοπτόλεμον, 
πολλὰ δὲ ἐκεῖνον μὲν ὠκτέσατο τῆς τύχης, αὑτὸν δὲ τῆς 
ἀνάγκης, δι᾿ ἣν ἀνδρὶ φέλῳ καὶ συνήϑει ταῦτα πεισό- 
μενος ἢ δράσων συνηνέχϑη. 

VII. Ταύτην τὴν μάχην Εὐμένης ἡμέραις δέκα 25 
ὄχεδόν τι μετὰ τὴν προτέραν ἐνίκησε" καὶ δόξῃ μὲν 
ἤρϑη μέγας ἀπ᾽ αὐτῆς. ὡς τὰ μὲν σοφίᾳ. τὰ δὲ ἀνδρείᾳ 

κατειργασμένος. φϑόνον δὲ πολὺν ἔσχε καὶ μῖσος ὁμα-- 
λῶς παρά vs τοῖς συμμάχοις καὶ τοῖς πολεμίοις. ὡς ἔπη- 

λυς ἀνὴρ καὶ ξένος ὅπλοις καὶ χερσὶ τῶν Μακεδόνων 80 
τὸν πρῶτον αὐτῶν καὶ δοκιμώτατον ἀνῃρηκώς. AAA 
εἰ μὲν ἔφϑη Περδίκκας πυϑόμενος τὴν Κρατεροῦ τε- 
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λευτὴν., οὐκ ἂν ἄλλος ἐπρώτευσε Μακεδόνων᾽ νυνὶ δὲ 
ἀνῃρημένου Περδίκκου κατὰ στάσιν ἐν Αἰγύπτῳ δυσὶν 
ἡμέραις m πρότερον ἧκεν οὗτος ὁ περὶ τῆς μάχης λόγος 
εἰς τὸ στρατόπεδον, καὶ πρὸς ὀργὴν εὐθὺς οἵ Μακεδό- 

5 veg ϑάνατον τοῦ Εὐμένους κατέγνωσαν. ᾿4πεδείχϑη δὲ 

τοῦ πολέμου τοῦ πρὸς αὐτὸν ᾿ἀντίγονος μετὰ ᾿ἀντιπά- 
τρου στρατηγός. Ἐπεὶ δὲ Εὐμένης τοῖς βασιλικοῖς ἵπ-- 
ποφορβίοις περὶ τὴν Ἴδην νεμομένοις ἐπιτυχὼν καὶ λα- 
βὼν ἵππους ὅσων ἔχρῃξε τοῖς ἐπιμεληταῖς τὴν γραφὴν 

10 ἔπεμψε. λέγεται γελάσαι τὸν ᾿Δντίπατρον καὶ εἰπεῖν, ὅτι 
ϑαυμάξει τὸν Εὐμένη τῆς προνοίας, ἐλπέξοντα λόγον 
αὐτοῖς ἀποδώσειν τῶν βασιλικῶν ἢ λήψεσϑαι παρ᾽ αὖ-- 
τῶν. Περὶ δὲ τὰς Σάρδεις ἐβούλετο μὲν ἱπποκρατῶν ὁ 
Εὐμένης τοῖς “Αυδοῖς ἐναγωνίσασθαι πεδέοις. ἅμα καὶ 588 

15 τῇ Κλεοπάτρᾳ τὴν δυναμιν ἐπιδεῖξαι φιλοτιμούμενορ᾽ 
αὐτῆς δὲ ἐκείνης δεηϑείσης (ἐφοβεῖτο γὰρ αἰτίαν τινὰ 

λαβεῖν ὑπὸ τῶν περὶ τὸν ᾿Δντέπατρον) ἐξήλασεν εἰς τὴν 
ἄνω Φρυγίαν καὶ διεχείμαξεν ἐν Κελαιναῖς ὅπου τῶν 

μὲν περὶ τὸν ᾿Δλκέταν καὶ Πολέμωνα καὶ “Ιόκιμον ὑπὲρ 
30 ἡγεμονίας διαφιλοτιμουμένων πρὸς αὐτόν ., Τοῦτο qv 

ἔφη ..τὸ λεγόμενον, Ὀλέϑρου δ᾽ οὐϑεὶς λόγος“, 
τοῖς δὲ στρατιώταις ὑποσχόμενος ἐν τρισὶν ἡμέραις τὸν 
μισϑὸν ἀποδώσειν ἐπίπρασκεν αὐτοῖς τὰς κατὰ τὴν 
χῶραν ἐπαύλεις καὶ τετραπυργίας σωμάτων καὶ βοσκη-- 

46 μάτων γεμούσας. Ὁ δὲ πριάμενος ἡγεμὼν τάγματος ἢ 
ξεναγὸς ὄργανα καὶ μηχανὰς τοῦ Εὐμένους παρέχοντος 
ἐξεπολιόρκει. καὶ πρὸς τὸν ὀφειλόμενον μισϑὸν οἵ 
στρατιῶται διενέμοντο τῶν ἁλισκομένων ἕκαστον. Ἐκ 
δὴ τούτου πάλιν ὁ Εὐμένης ἠγαπᾶτο" καί ποτε γραμ-- 

δομάτων ἐν τῷ στρατοπέδῳ φανέντων, ἃ διέρριψαν οἵ τῶν 
πολεμίων ἡγεμόνες, ἑκατὸν τάλαντα καὶ τιμὰς διδόντες 
τῷ κτείναντι τὸν Εὐμένη, σφόδρα παρωξύνϑησαν οἵ 
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"Μακεδόνες καὶ δόγμα ποιοῦνται χιλέους τῶν 1ysuovi- 
κῶν περὶ αὐτὸν ἀεὶ δορυφοροῦντας εἶναι καὶ φυλάττειν 
ἐν περιόδῳ καὶ παρανυκτερεύειν. Οἷ δὲ ἐπείϑοντο καὶ 
τιμὰς ἠγάπων παρ᾽ αὐτοῦ λαμβάνοντες Og oí φέλοι 
παρὰ τῶν βασιλέων. Ἐξὴῆν γὰρ Εὐμένει καὶ καυσίας 5 
ἁλουργεῖς καὶ χλαμύδας διανέμειν, ἥτις ἦν δωρεὰ βασι- 
λικωτάτη παρὰ Μακεδόσι. 

ΙΧ. Τὸ μὲν οὖν εὐτυχεῖν καὶ τοὺς φύσει μικροὺς 
συνεπικουφίξει τοῖς φρονήμασιν, ὥστε φαίνεσϑαί τι 

μέγεϑος περὶ αὐτοὺς καὶ ὄγκον ἐκ πραγμάτων ὑπερε-- 10 
χόντων ἀποβλεπομένους᾽ ὁ δὲ ἀληϑῶς μεγαλόφρων καὶ 
βέβαιος ἐν τοῖς σφάλμασι μᾶλλον καὶ ταῖς δυσημερέαις 
ἀναφέρων γένεται κατάδηλος, ὥσπερ Εὐμένης. Πρῶτον 

μὲν γὰρ ἐν Ὀρκυνίοις τῆς Καππαδοκίας ἡττηϑεὶς ὑπὸ 
᾿Αντιγόνου διὰ προδοσίας καὶ διωκόμενος οὐ παρῆκε 16 
τὸν προδότην ἐκ τῆς φυγῆς διαπεσεῖν πρὸς τοὺς πολε- 
μέους, ἀλλὰ συλλαβὼν ἐκρέμασε. Φευγων δὲ τὴν ἐναν--: 
τίαν ὁδὸν τοῖς διώκουσι μετέβαλε Aou, καὶ παραλλά- 
ξας. ὡς ἦλϑεν ἐπὶ τὸν τύπον. οὗ τὴν μάχην συνέβη γε- 
νέσϑαι, κατεστρατοπέδευσε, [καὶ *] συναγαγὼν τοὺς vs-30 
κροὺς xai τῶν ἐν κύκλῳ κωμῶν τὰ ϑυρώματα κατασχίσας 
ἔκαυσεν ἰδίᾳ μὲν ἡγεμόνας, ἰδίᾳ δὲ τους πολλούς, καὶ 
πολυάνδρια χώσας ἀπῆλθεν. ὥστε καὶ τὸν ᾿ἀντίγονον 
ὕστερον ἐπελϑόντα ϑαυμάξειν τὸ ϑάρσος αὐτοῦ καὶ τὴν 
εὐστάϑειαν. Ἔπειτα ταῖς ἀποσκευαῖς τοῦ ᾿Δντιγόνου 36 
περιπεσὼν καὶ λαβεῖν ῥαδίως δυνάμενος πολλὰ μὲν 
ἐλεύϑερα σώματα. πολλὴν δὲ ϑεραπείαν καὶ πλοῦτον ἐκ 
πολέμων τοσούτων καὶ λεηλασιῶν ἠϑροισμένον, ἔδειδε 
μὴ καταπλησϑέντες ὠφελείας καὶ λαφύρων οἵ σὺν αὐτῷ 
βαρεῖς γένωνται πρὸς τὴν φυγὴν καὶ μαλακώτεροι τὰς 80 
πλάνας ὑπομένειν καὶ τὸν χρόνον, ἐν ᾧ μάλιστα τοῦ 
πολέμου τὰς ἐλπίδας εἶχεν, ὡς ἀποστρέψων τὸν Avri- 
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yovov. Ἐπεὶ δὲ ἄντικρυς χαλεπὸν ἦν ἀποτρέπειν Ma- 
κεδόνας χρημάτων ἐν ἐφικτῷ παρόντων, ἐκέλευσε ϑερα- 
πεύσαντας αὑτοὺς καὶ τοῖς ἵπποις χιλὸν ἐμβαλόντας 
οὕτω βαδίξειν ἐπὶ τοὺς πολεμίους. Αὐτὸς δὲ πέμπει 

ὅ κρύφα πρὸς τὸν ἐπὶ τῆς ἀποσκευῆς τῶν πολεμίων Μέ- 
νανδρον, ὡς κηδόμενος αὐτοῦ φίλου γεγονότος καὶ 
συνήϑους. φυλάξασϑαι παραινῶν καὶ ἀναχωρῆσαι τὴν 
ταχίστην ἐκ τῶν ἐπιδρόμων καὶ ταπεινῶν πρὸς τὴν éy- 
γὺς ὑπώρειαν ἄφιππον οὖσαν καὶ κυκλώσεις οὐκ ἔχου- 

Ιῦόσαν. Τοῦ ὃὲ Μενάνδρου ταχὺ συμφρονήσαντος τὸν 
κίνδυνον καὶ ἀνασκευασαμένου, κατασκόπους ἔπεμπεν 
ὁ Εὐμένης φανερῶς, καὶ παρήγγειλε τοῖς στρατιώταις 589 
ὁπλίζεσθαι καὶ τοὺς ἵππους ἐγχαλινοῦν ὡς προσάξων 
τοῖς πολεμίοις. Τῶν δὲ κατασκόπων ἀπαγγειλάντων, 

Ιδῦτι παντάπασιν ὁ Μένανδρος ἄληπτος εἴη καταπεφευ- 
γὼς εἰς τόπους χαλεπούς. ἄχϑεσϑαι προσποιούμενος ὃ 
Εὐμένης ἀπῆγε τὴν στρατιάν. Δέγεται δὲ, τοῦ Μενάν-- 
δρου ταῦτα μαρτυρήσαντος πρὸς τὸν Avriyovov καὶ τῶν 
Μακεδόνων ἐπαινούντων τὸν Εὐμένη καὶ φιλανϑρω-- 

20 πότερον διατεϑέντων, ὅτι καὶ παῖδας αὐτῶν ἀνδραπο-- 
δίσασϑαι καὶ γυναῖκας αἰσχῦναι παρὸν ἐφείσατο καὶ 
παρῆκεν »,41λ᾽ ἐκεῖνός ys φάναι τὸν Avvíyovov »»οὐχ 

ὑμῶν, ὦ μακάριοι, κηδόμενος παρῆκεν, ἀλλ᾽ αὑτῷ φεύ- 

γοντι δεδιὼς περιϑεῖναι πέδας τοσαύτας. 

40 Χ. 'Ex τούτου πλανώμενος ὁ Εὐμένης καὶ ὑποφεύ- 
γῶν ἔπεισε τοὺς πολλοὺς τῶν στρατιωτῶν ἀπελϑεῖν, 

εἴτε κηδόμενος αὐτῶν εἴτε ἐφέλκεσϑαι μὴ βουλόμενος 
ἐλάττονας μὲν τοῦ μάχεσθαι. πλείονας δὲ τοῦ λανϑά- 
νξιν ὄντας. Καταφυγὼν δὲ εἰς Νῶρα, χωρίον ἐν us- 

30 ϑορίῳ “υκαονίας καὶ Καππαδοκίας, μετὰ πεντακοσίων 
ἱππέων καὶ διακοσίων ὁπλιτῶν, κἀντεῦϑεν αὖϑις. ὅσοι 
τῶν φίλων ἐδεήϑησαν ἀφεϑῆναι τοῦ χωρέου τὴν χαλε-- 
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πότητα καὶ τῆς διαίτης τὴν ἀνάγκην οὐ φέροντες, πάν-- 
τας ἀσπασάμενος καὶ φιλοφρονηϑεὶς ἀπέπεμψεν. Ὥς 
δὲ ἐπελθὼν ὁ ̓ Αντίγονος εἰς λόγους αὐτὸν ἐκάλει πρὸ 
τῆς πολιορκίας, ἀπεκρίνατο πολλοὺς εἶναι τοὺς ᾽άντι-- 
γόνου φίλους καὶ μετὰ ᾿άντέγονον ἡγεμόνας, ὧν δὲ αὖ-- 5 
τὸς προπολεμεῖ μηδένα λείπεσθαι μετ᾽ αὐτόν" ὁμήρους 

δὲ πέμπειν ἐκέλευσεν. εἰ χρήξει διὰ λόγων αὐτῷ γενέ- 
σϑαι. Τοῦ δὲ ᾿Αντιγόνου κελεύοντος ὡς κρείττονι λα-- 
Asiv ,, Οὐδένα“ εἶπεν ..ἐμαυτοῦ κρείττονα νομέξω, μέ-- 
χρυ ἂν ὦ τοῦ ξίφους κύριος.“ Ὅμως δὲ πέμψαντος τοῦ τὸ 
"Avvyóvov τὸν ἀδελφιδοῦν Πτολεμαῖον εἰς τὸ χωρίον, 
ὥσπερ ἠξίωσεν ὁ Εὐμένης, κατέβη, καὶ περιβαλόντες 
ἀλλήλους ἠσπάσαντο φιλικῶς καὶ οἰκείως, ἅτε δὴ ἀλλή- 
λοις κεχρημένοι πολλὰ καὶ συνήϑεις γεγονότες. doyav 
δὲ γενομένων πολλῶν καὶ τοῦ Εὐμένους οὐχ ὑπὲρ ἀσφα-- 15 
λείας μεμνημένου καὶ διαλύσεως. ἀλλὰ καὶ τὰς σατρα-- 
πείας ἀξιοῦντος αὑτῷ βεβαιοῦσϑαι καὶ τὰς δωρεὰς ἀπο-- 

δέδοσθαι, ϑαῦμα τοὺς παρόντας εἶχε τὸ φρόνημα καὶ 
τὴν εὐτολμίαν ἀγαμένους. “μα δὲ πολλοὶ συνέτρεχον 
τῶν Μακεδόνων ἰδεῖν ὅστις ἐστὶ τὸν Εὐμένη ποϑοῦν-- 20 
vég" οὐ γὰρ ἑτέρου λόγος ἦν τοσοῦτος ἐν τῷ στρατῷ 
μετὰ τὴν τοῦ Κρατεροῦ τελευτήν. ΖΙείσας δὲ ὁ ̓ ἀντίγο-- 
νος ὑπὲρ αὐτοῦ, μή τι πάϑῃ βίαιον, πρῶτον μὲν ἀπη- 
γόρευξ μὴ προσιέναι βοῶν, καὶ τοῖς λίϑοις ἔβαλλε τοὺς 
ἐπιφερομένους, τέλος δὲ ταῖς χερσὶ τὸν Εὐμένη περιβα-- 35 
λὼν καὶ τὸν ὄχλον ἀπερύκων τοῖς δορυφόροις μόλις εἰς 
τὸ ἀσφαλὲς ἀποκατέστησε. 

ΧΙ. Τοὐντεῦϑεν ὁ μὲν περιτειχίσας τὰ Νῶρα καὶ 
φρουρὰν καταλιπὼν cvítsvbsv: Εὐμένης δὲ πολιορ- 

κούμενος ἐγκρατῶς, τοῦ χωρίου [γέγονε] σῖτον καὶ ὕδωρ 80 
ἄφϑονον καὶ ἅλας καὶ ἄλλο μηδὲν ἔχοντος ἐδώδιμον 
μηδὲ ἥδυσμα πρὸς τὸν σῖτον. ἐκ τῶν παρόντων ὅμως 

PLUT. viT. IIT. 
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κατεσκξεύαξε τοῖς συνοῦσιν ἱλαρὰν τὴν δίαιταν, ἐν ugs 
τὲ παραλαμβάνων πάντας ἐπὶ τὴν αὑτοῦ τράπεξαν, καὶ 
τὸ συσσίτιον ὁμιλίᾳ χάριν ἐχουσῃ καὶ φιλοφροσύνην 
ἐφηδύνων. Ἦν δὲ καὶ τὸ εἶδος ἡδύς. οὐ πολεμικῷ καὶ 

5 τετριμμένῳ δι᾽ ὅπλων ἐοικὼς, ἀλλὰ γλαφυρὸς καὶ νεο-- 

πρεπὴς καὶ πᾶν τὸ σῶμα διηρϑρωμένος ὡς ὑπὸ τέχνης 
ἀκριβῶς τοῖς μέλεσι ϑαυμαστὴν συμμετρίαν ἔχουσιν, εἰ-- 

πεῖν δὲ οὐ δεινός. αἷμύλος δὲ καὶ πιϑανὸς. ὡς ἐκ τῶν 
ἐπιστολῶν συμβάλλειν ἐστίν. Ἐπεὶ δὲ τοὺς σὺν αὐτῷ 

Ιοπολιορκουμένους ἡ στενοχωρία μάλιστα πάντων ἔβλα--590 
πτὲν ἐν οἰκήμασι μικροῖς καὶ τόπῳ δυοῖν σταδίοιν ἔχοντι 
τὴν περίμετρον ἀναστρεφομένους, τροφὴν δὲ ἀγυμνά- 
στους μὲν αὐτοὺς λαμβάνοντας, ἀργοῖς δὲ τοῖς ἵπποις 

προσφέροντας, οὐ μόνον τὸν &Avv αὐτῶν ὑπὸ τῆς ἀπρα-- 
ι6 ξίας μαραινομένων ἀπαλλάξαι βουλόμενος, ἀλλὰ καὶ 

πρὸς φυγήν. εἰ παραπέσοι καιρός, ἁμῶς γέ πως ἠσκημέ- 
νοις χρήσασϑαι, τοῖς μὲν ἀνθρώποις οἶκον. ὃς ἦν μέγι-- 
στος ἐν τῷ χωρίῳ, δεκατεσσάρων πηχῶν τὸ μῆκος, ἀπέ- 

δειξε περίπατον, κατὰ μικρὸν ἐπιτείνειν τὴν κένησιν κε-- 
304sUQv, τῶν δ᾽ ἵππων ἕκαστον δυτῆρσι μεγάλοις εἰς τὴν 

ὀροφὴν ἀναδεδεμένοις ὑποξώσας ἐκ τῶν περὶ τὸν αὖ- 
χένα μερῶν ἐμετεώριξε καὶ παρήγειρε διὰ τροχιλίας, 
Gore τοῖς μὲν ὀπισϑίοις σκέλεσιν ἐπὶ τῆς γῆς ἐρεέδε-- 
σϑαι, τοῖς δὲ ἐμπροσϑίοις ποσὶν ἀκρωνύχους ἐπιψαύειν. 

35 Οὕτω δ᾽ ἀνηρτημένους ot ἱπποκόμοι παρεστῶτες ἅμα 
ταῖς τε κραυγαῖς καὶ ταῖς μάστιξιν ἐπηρέϑιξον οἱ δὲ 

πιμπλάμενοι ϑυμοῦ καὶ ὀργῆς τοῖς μὲν ὀπισϑίοις ἐνήλ- 
λοντο καὶ διεσκέρτων σκέλεσι, τοῖς δὲ μετεώροις ἐφιέ- 
μενοι. στηρίσασθϑαι καὶ κροτοῦντες τὸ ἔδαφος κατετεί- 

βῦνοντο πᾶν τὸ σῶμα καὶ πολὺν ἠφέεσαν ἰδρῶτα καὶ στα-- 
λαγμόν, οὔτε πρὸς τάχος οὔτε πρὸς ῥώμην γυμναξόμενοι 
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κακῶς. Τὰς δὲ κριϑὰς ἐνέβαλλον αὐτοῖς ἐπτισμένας, 
ἵνα κατεργάξωνται ϑᾶττον καὶ πέττωσι βέλτιον. 

XII. Ἤδη δὲ τῆς πολιορκέας χρόνον λαμβανούσης 
"dvvíyovog τεϑνηκέναι πυνϑανόμενος ᾿ἀντίπατρον ἐν 
Μακεδονίᾳ καὶ τεταράχϑαι τὰ πράγματα Κασάνδρου 5 

d 2 
καὶ Πολυσπέρχοντος διαφερομένων, οὐδὲν ἔτι μικρὸν 
, , 5 1 " , 1 e, , ς 

ἐλπίξων. ἀλλὰ τῇ γνώμῃ τὴν oAqv περιβαλλόμενος ἡγ8-- 
3 , 

μονέαν, ἐβούλετο τὸν Εὐμένη φίλον ἔχειν καὶ συνεργὸν 
» δ Mj / ' / e ΄ 2 , -» 

ἐπὶ τὰς πράξεις. 2410 πέμψας Ἰερώνυμον ἐσπένδετο τῷ 
3 J n e Su c 3 , , , / 

Εὐμένει. προτείνας ὁρκον, ov o Εὐμένης διορϑῶώσας éné- 10 
-" ^ 3 

τρεψεν ἐπικρῖναι τοῖς πολιορκοῦσιν αὐτὸν Μακεδόσι, 
y , 2 

πότερος εἴη δικαιότερος. ᾿Αντίγονος μὲν γὰρ ἀφοσιώ-- 
σεως ἕνεκεν ἐν ἀρχῇ τῶν βασιλέων ἐπιμνησϑεὶς τὸν λοι-- 

» δ 2 
πὸν ὅρκον εἰς ἑαυτὸν ὥρκιξεν. Εὐμένης δὲ πρώτην μὲν 
9 J » nm 2 , Ἁ - $, σ 

ἐνέγραψε τοῖς ορκοις Ολυμπιαδὰ μετὰ τῶν βασιλέων, 15 
2 » 2 2 7, 
ἔπειτα ὥμνυεν οὐκ ᾿Αντιγόνῳ μόνον εὐνοήσειν οὐδ᾽ 
ἐκείνῳ τὸν αὐτὸν ἐχϑρὸν ἕξειν καὶ φέλον, ἀλλὰ καὶ 
Ὀλυμπιάδι καὶ τοῖς βασιλεῦσιν. Ὧν δικαιοτέρων qa- 
νέντων. οὗ Μακεδόνες ταῦτα ὁρκέσαντες τὸν Εὐμένη 

Y / 2 N M Nun , 2 ὃ» τὴν πολιορκέαν ἔλυσαν. καὶ πρὸς τὸν Αντίγονον ἀπέ-- 20 
er " PEE 2 - " ^ 5 * e 

στελλον. ὁπῶὼς καὶ e/vrOS ἀποδῷ τῷ Εύμένει τὸν opxov. 
b 53 - 

Ev τούτῳ δὲ Εὐμένης ὅσους εἶχεν ἐν Νώροις τῶν Καπ-- 
παδοκῶν ὁμήρους ἀπεδίδου, λαμβάνων ἵππους καὶ ὑπο-- 
ξύγια καὶ σκηνὰς παρὰ τῶν κομιξομένων, καὶ συνῆγε 
τῶν στρατιωτῶν ὅσοι διασπαρέντες ἀπὸ τῆς φυγῆς ἐπλα--35. 
νῶντο κατὰ τὴν χώραν, ὥστε περὶ αὐτὸν ἱππεῖς ὀλίγῳ 

“ , 2 / 2 € ; , 
τῶν χιλίων ἀποδέοντας γενέσϑαι. ust ὧν ἐξελάσας 
2) 3 - LT M 2 /, 3 N , 
ἔφυγεν, ὀρϑῶς φοβηϑεὶς τὸν Avviyovov. Ov y&Q μόνον 

ἐκεῖνον ἐκέλευσε πολιορκεῖν αὐϑις περιτειχίσαντας, 
3 A - 
ἄλλα καὶ τοῖς Μακεδόσι πικρῶς ἀντέγραψε δεξαμένοις 30 

- ΟΝ 

τοῦ 09xov τὴν διόρϑωσιν. 
ΧΙΠ. Φεύγοντι δὲ Εὐμένει γράμματα κομίξεται 

90: 
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παρὰ τῶν ἐν Μακεδονίᾳ τὴν ̓ Αντιγόνου δεδοικότων αὖ-- 
ξησιν, Ὀλυμπιάδος μὲν παρακαλούσης ἐλϑόντα τὸ ᾽4λε- 
ξάνδρου παιδίον παραλαβεῖν καὶ τρέφειν ὡς ἐπιβου- 
λευόμενον, Πολυσπέρχοντος δὲ καὶ Φιλίππου τοῦ βασι-- 

5 λέως κελευόντων ᾿Αντιγόνῳ πολεμεῖν τῆς ἐν Καππαδοκίᾳ 
δυναμέως ἄρχοντα, καὶ τῶν ἐν Κουΐνδοις χρημάτων πεν-- 
τακόσια μὲν τάλαντα λαβεῖν εἰς τὴν τῶν ἰδίων ἐπανόρ-- 
ϑῶωσιν, εἰς δὲ τὸν πόλεμον ὁπόσοις βούλεται χρῆσϑαι. 
Περὶ δὲ τούτων καὶ ᾿Αντιγένει καὶ Τευτάμῳ τοῖς τῶν 

10 ἀργυρασπίδων ἡγουμένοις ἐγεγράφεισαν. Ἐπεὶ δὲ λα-- 591] 
βόντες ἐκεῖνοι τὰ γράμματα τῷ μὲν λόγῳ φιλανθρώπως 
ἐδέξαντο τὸν Εὐμένη, φϑόνου δὲ καὶ φιλονεικίας ἐφαί- 
vovco μεστοί, δευτερεύειν ἀπαξιοῦντες ἐκείνῳ. τὸν μὲν 
φϑόνον ὁ Εὐμένης ἐθεράπευε τῷ τὰ χρήματα μὴ λαβεῖν 

15 ὡς οὐδὲν δεόμενος, ταῖς δὲ φιλονεικίαις καὶ φιλαρχέαις 
αὐτῶν μήτε ἡγεῖσϑαι δυναμένων μήτε ἕπεσϑαι βουλο-- 
μένων ἐπῆγε δεισιδαιμονίαν. Ἔφη γὰρ ᾿4λέξανδρον 
αὐτῷ κατὰ τοὺς ὕπνους φανῆναι, καὶ δεῖξαί τινα σκη-- 
νὴν κατεσκευασμένην βασιλικῶς καὶ ϑρόνον ἐν αὐτῇ 

90 χείμενον᾽ εἶτα εἰπεῖν, ὡς ἐνταῦϑα συνεδρεύουσιν αὖ- 
τοῖς καὶ χρηματίξουσιν αὐτὸς παρέσται καὶ συνεφάψεται 
βουλῆς vs πάσης καὶ πράξεως ἀρχομένοις ἀπ᾽ αὐτοῦ. 
Ταῦτα ῥαδίως ἔπεισε τὸν ᾿Δἀντιγένη καὶ τὸν Τεύταμον, 
οὔτε ἐκείνων βαδίζειν βουλομένων πρὸς αὐτόν, οὔτε 

25 αὐτὸς ἀξιῶν ἐπὶ ϑύραις ἑτέρων ὁρᾶσϑαι. Καὶ τιϑέντες 

οὕτω σκηνὴν βασιλικὴν καὶ ϑρόνον ᾿4λεξάνδρῳ κατα- 
πεφημισμένον ἐκεῖ συνεπορεύοντο βουλευόμενοι περὶ 
τῶν μεγίστων. Ἐπεὶ δὲ προϊοῦσιν αὐτοῖς εἰς τὴν ἄνω 

χώραν ὁ Πευκέστας μετὰ τῶν ἄλλων σατραπῶν ἀπήν- 
ϑθτήσε φέλορ ὧν καὶ συνεμίξαντο τὰς δυνάμεις, πλήϑει 

μὲν ὁπλῶν καὶ λαμπρότητι παρασκευῆς ἐπέρρωσαν τοὺς 
“Μακεδόνας, αὐτοὶ δὲ ἀνάγωγοι ταῖς ἐξουσίαις καὶ μα- 
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λακοὶ ταῖς διαίταις γεγονότες μετὰ τὴν ᾿4λεξάνδρου ve- 
λευτὴν καὶ φρονήματα τυραννικὰ καὶ τεϑραμμένα βαρ-- 
βαρικαῖς ἀλαξονείαις ἐπὶ ταὐτὸ συνενεγκάμενοι, πρὸς 
μὲν ἀλλήλους βαρεῖς ἦσαν καὶ δυσάρμοστοι,. τοὺς δὲ 
“Μακεδόνας κολακεύοντες ἐκκεχυμένως καὶ καταχορη-- 5 
γοῦντες εἰς δεῖπνα καὶ ϑυσίας ὀλίγου χρόνου τὸ στρα- 
τύπεδον ἀσωτίας πανηγυριξούσης καταγώγιον ἐποίησαν 
καὶ δημαγωγούμενον ἐπὶ αἱρέσει στρατηγῶν ὄχλον, 
ὥσπερ ἐν ταῖς δημοκρατίαις. Αἰσϑόμενος δὲ ὁ Εὐμέ- 
νης αὐτοὺς ἀλλήλων μὲν καταφρονοῦντας. αὐτὸν Olio 
φοβουμένους καὶ παραφυλάττοντας ἀνελεῖν. εἰ γένοιτο 

καιρός, ἐσκήψατο χρημάτων δεῖσϑαι καὶ συνεδανείσατο 
τάλαντα πολλὰ παρὰ τῶν μάλιστα μισούντων αὐτόν, ἵνα 
καὶ πιστεύωσι καὶ ἀπέχωνται περὶ τῶν δανείων ἀγω-- 
νιῶντες᾽" ὥστε συνέβη τὸν ἀλλότριον πλοῦτον αὐτῷ 16 
φύλακα τοῦ σώματος ἔχειν͵ καὶ τῶν ἄλλων ἐπὶ σωτηρίᾳ 
διδόντων μόνον ἐκ τοῦ λαβεῖν κτήσασϑαι τὴν ἀσφά- 
λείαν. 

XIV. Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ot Μακεδόνες ἀδείᾳς μὲν οὔσης 
ἐφϑείροντο πρὸς τοὺς διδόντας καὶ τὰς ἐκείνων ϑύρας 20 

ἐθεράπευον δορυφορουμένων καὶ στρατηγιώντων᾽" ἐπεὶ 
δὲ ᾿ἀντέγονος αὐτοῖς παρεστρατοπέδευσε μετὰ πολλῆς 
δυνάμεως καὶ τὰ πράγματα φωνὴν ἀφιέντα τὸν ἀληϑι-- 
νὸν ἐκάλει στρατηγόν. οὐ μόνον oí στρατευόμενοι τῷ 
Βύὐμένει προσεῖχον. ἀλλὰ καὶ τῶν ἐν εἰρήνῃ καὶ τρυφῇ 26 
μεγάλων ἐκείνων ἕκαστος ἐνέδωκε καὶ παρεῖχεν ἑαυτὸν 
σιωπῇ τὴν δοθεῖσαν φυλάττοντα τάξιν. Καὶ γάρ τοι 
περὺ τὸν Πασιτέγριν ποταμὸν ἐπιχειρήσαντα διαβαίνειν 
τὸν ᾿ἀντίγονον οἱ μὲν ἄλλοι παραφυλάττοντες οὐδὲ 
ἤσϑοντο, μόνος δὲ Εὐμένης ὑπέστη͵ καὶ συνάψας μάχην ao 
πολλοὺς μὲν κατέβαλε καὶ νεκρῶν ἐνέπλησε τὸ ῥεῖϑρον, 
ἔλαβε δὲ τετρακισχιλίους αἰχμαλώτους. Μάλιστα δὲ οἵ 
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Μακεδόνες περὶ viv συμβᾶσαν ἀρρωστίαν αὐτῷ κατα- 
φανεῖς ἐγένοντο τοὺς μὲν ἄλλους ἑστιᾶν λαμπρῶς καὶ 
πανηγυρίζειν, ἄρχειν δὲ καὶ πολεμεῖν δυνατὸν ἡγούμε-- 
νοι μόνον ἐκεῖνον. 'O μὲν γὰρ Πευκέστας ἐν τῇ Περ- 

5 σίδι λαμπρῶς αὐτοὺς ἑστιάσας καὶ κατ᾽ ἄνδρα διαδοὺς 
ἱερεῖον εἰς ϑυσίαν ἤλπιξεν εἶναι μέγιστος" ὀλίγαις δὲ 
ὕστερον ἡμέραις τῶν στρατιωτῶν ἐπὶ τοὺς πολεμίους 

βαδιξόντων, ἐτύγχανεν 0 Εὐμένης ἐκ νόσου τινὸς ἐπι- 
σφαλοῦς ἐν φορείῳ κομιξόμενος ἔξω τοῦ στρατεύματος 

ιο ἐν ἡσυχίᾳ διὰ τὰς ἀγρυπνίας. Μικρὸν δὲ προελθοῦσιν 
αὐτοῖς ἄφνω λόφους τινὰς ὑπερβάλλοντες ἐξεφάνησαν 593 
of πολέμιοι, καταβαίνοντες εἰς τὸ πεδίον. "ag οὖν αἵ τὲ 
τῶν χρυσῶν ὅπλων αὐγαὶ πρὸς τὸν ἥλιον ἐξέλαμψαν 
ἀπὸ τῶν ἄκφων τοῦ ἀγήματος ἐν τάξει πορευομένων καὶ 

15 τῶν ϑηρίων τοὺς πύργους ἄνω καὶ τὰς πορφύρας εἶδον, 
ὅσπερ ἦν αὐτοῖς κόσμος εἰς μάχην ἀγομένοις. ἐπιστή- 
σαντες οὗ πρῶτοι τὴν πορείαν ἐβόων Εὐμένη καλεῖν 

αὑτοῖς, οὐ γὰρ ἂν προελϑεῖν ἐκείνου μὴ στρατηγοῦν-- 
tog, καὶ τὰ ὅπλα πρὸς τὴν γῆν ἐρείσαντες ἀλλήλοις μέ- 

90 vevv διεκελεύοντο καὶ τοῖς ἡγεμόσιν ἡσυχίαν ἔχειν καὶ 
χωρὶς Εὐμένους μὴ μάχεσθαι μηδὲ κινδυνεύειν πρὸς 
τοὺς πολεμίους. ᾿Ακούσας δὲ ὁ Εὐμένης ἧκε πρὸς αὖ- 
τους δρόμῳ τοὺς κομίζοντας ἐπιταχύνας, καὶ τοῦ φορείου 
τὰς ἑκατέρωϑεν αὐλαίας ἀνακαλύψας προὔτεινε τὴν δε- 

δ ξιὰν γεγηϑῶς. Οἱ δὲ ὡς εἶδον, εὐθὺς ἀσπασάμενοι 
“Μακεδονιστὶ τῇ φωνῇ τάς τε ἀσπίδας avslAovvo καὶ ταῖς 
σαρίσαις ἐπιδουπήσαντες ἠλάλαξαν͵ προκαλούμενοι τοὺς 
πολεμίους ὡς τοῦ ἡγεμόνος αὐτοῖς παρόντος. 

XV. ᾿ἀντίγονος δὲ παρὰ τῶν ἁλισκομένων ἀκούων 
80róv Εὐμένη νοσεῖν καὶ κομίξεσϑαι κακῶς διακείμενον, 

οὐ μέγα ἔργον ἡγεῖτο συντρῖψαι τοὺς ἄλλους ἐκείνου 
νοσοῦντος. 41i καὶ σπεύδων ἐπὶ τὴν μάχην προσῆγεν. 
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Ὡς δὲ τῶν πολεμίων εἰς τάξιν καϑισταμένων παρελά-- 
σας κατεῖδε τὸ σχῆμα καὶ τὴν διακόσμησιν, ἐκπλαγεὶς 

ἐπέστη πλείω χρόνον" εἶτα ὥφϑη τὸ φορεῖον ἀπὸ ϑατέ- 

gov κέρως ἐπὶ ϑάτερον διαφερόμενον. Γελάσας οὖν ὃ 
"Avríyovog , ὥσπερ εἰώϑει, μέγα καὶ πρὸς τοὺς φίλους 

εἰπὼν οΤοῦτο qw τὸ φορεῖον, ὡς ἔοικε. τὸ ἀντιπαρατατ- 
τόμενον ἡμῖν“. εὐθὺς ἀπῆγε τὴν δύναμιν ὀπίσω καὶ 

, ^ A M 2 “ 3 

κατεστρατοπέδευδεν. Οἱ δὲ μικρὸν ἀναπνεύσαντες αὖὐ-- 
ϑὲις ἐδημαγωγοῦντο, καὶ τοῖς ἡγεμόσιν ἐντρυφῶντες σχε-- 
δὸν ὅλην εἰς τὰ χειμάδια κατενείμαντο τὴν Γαβηνῶν, 
e ’ “- 3 ^ e »-Ὁ-᾿ 

ὥστε τοὺς ἐσχάτους τῶν πρώτων ἀποσκηνοῦν ὁμοῦ τι 
χιλίους σταδίους. Ταῦτα γνοὺς ὁ Avvíyovog ὥρμησεν 

ἐξαίφνης ἐπὶ αὐτοὺς ὑποστρέψας χαλεπὴν ὁδὸν καὶ ἄνυ-- 
δρον. σύντομον ὃὲ καὶ βραχεῖαν. ἐλπίξων. εἰ διεσπαρ-- 

, ? , ' N , 9. ^ " 
μένοις ἐπιπέσοι περὶ τὰ χειμάδια. μηδ΄ αν συνελθεῖν 

ἔτι τὸ πλῆϑος ῥαδίως εἰς τὸ αὐτὸ τοῖς στρατηγοῖς. Ἐμ-- 
βαλόντι δὲ εἰς γῆν ἀοίκητον αὐτῷ πνεύματά τε δεινὰ 
καὶ κρύη μεγάλα διελυμαένετο τὴν πορείαν ἐνοχλουμέ- 
vov τοῦ στρατεύματος. Ἦν οὖν ἀναγκαία βοήϑεια πυρὰ 

M , er , » ' , 3 D 
πολλὰ καίειν" οϑὲν ovx ἔλαϑε vovg πολεμίους. ἀλλὰ 

τῶν βαρβάρων οἵ τὰ βλέποντα πρὸς τὴν ἀοίκητον ὄρη 
veuousvo, ϑαυμάσαντες τὸ τῶν πυρῶν πλῆϑος ἔπεμψαν 
" , , , 3 , e * 
ἱππαστρίαις καμήλοις ἀγγέλους πρὸς Πευκέσταν. Ὁ δὲ 

ὡς ἤκουσεν, αὐτός vs παντάπασιν ἔκφρων ὑπὸ δέους 

ὅ 

15 

20 

γενόμενος καὶ τοὺς ἄλλους ὁρῶν ὁμοίως ἔχοντας ὥρμητο 95 

φεύγειν, ἀναστήσας τοὺς καϑ' ὁδὸν ὄντας αὐτοῖς μά- 
λιστα τῶν στρατιωτῶν: Εὐμένης δὲ τὴν ταραχὴν ἀφῇ-- 
ρει καὶ τὸν φόβον, ὑπισχνούμενος ἐπιστήσειν τῶν πο- 
λεμέων τὸ τάχος. ὥστε τρισὶν ὕστερον ἡμέραις ἢ προσ- 

^ E e 

δοκῶνται παραγενέσϑαι. Πεισϑέντων δὲ αὐτῶν ἀμαϑ80 
μὲν ἀγγέλους περιέπεμπε τὰς δυνάμεις ἐκ τῶν χειμα- 
δίων καὶ τοὺς ἄλλους ἀϑροίξεσϑαι κατὰ τάχος κελεύων. 
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ἅμα δὲ αὐτὸς ἐξιππασάμενος μετὰ τῶν ἄλλων ἡγεμόνων, 
καὶ τόπον ἐξ ἀπόπτου καταφανῆ τοῖς ὁδεύουσι τὴν ἔρη-- 
μον περιβαλόμενος καὶ διαμετφήσας, ἐκέλευε πυρὰ πολλα 

καίειν ἐν διαστήμασιν.» ὥσπερ οἵ στρατοπεδεύοντες. 
5 Γενομένου δὲ τούτου καὶ τῶν πυρῶν τοῖς περὶ ᾿Αντίέγο-- 
vov ἐκ τῆς ὀρεινῆς καταφανέντων, ἄχϑος ἔσχε καὶ δυσ- 
ϑυμία τὸν “Αντέγονον, οἰόμενον ἠσϑημένους ἔκπαλαι 

τοὺς πολεμίους ἀπαντᾶν. Ἵν᾽ ovv μὴ κατάκοπος καὶ τὸς 
τρυμένος ἐκ πορείας ἀναγκάζηται μάχεσϑαι πρὸς &v- 

ιοϑοώπους ἑτοίμους καὶ καλῶς κεχειμακότας. προέμενος 598 
τὴν σύντομον ἦγε διὰ κωμῶν καὶ πόλεων καϑ' ἡσυχίαν 
ἀναλαμβάνων τὸ στράτευμα. Μηδενὸς δὲ ἐμποδὼν ὄν- 
τος, ὥσπερ εἴωϑεν ἀντικαϑημένων πολεμίων. τῶν δὲ 
περιχώρων λεγόντων στράτευμα μηδὲν ὦφϑαι, πυρῶν 

1502 κεκαυμένων μεστὸν εἶναι τὸν τόπον, ἤσϑετο κατε- 
στρατηγημένος ὑπὸ Εὐμένους, καὶ βαρέως φέρων προσ-- 
fjysv ὡς φανερᾷ μάχῃ κριϑησόμενος. 

ΧΥ͂Ι. Ἐν τούτῳ δὲ τῆς δυνάμεως περὶ τὸν Εὐμένη 
τὸ πλεῖστον ἠϑροισμένον ἐθαύμαξε τὴν σύνεσιν αὐτοῦ, 

0 καὶ μόνον ἐκέλευεν ἄρχειν" ἐφ᾽ ᾧ λυπούμενοι καὶ φϑο- 
νοῦντες οἵ τῶν ἀργυρασπίδων ἡγεμόνες. ᾿ἀντιγένης καὶ 
Τεύταμος, ἐπεβούλευον αὐτῷ, καὶ τοὺς πλείστους τῶν 
τε σατραπῶν καὶ τῶν στρατηγῶν συναγαγόντες ἐβου- 
λεύοντο, πότε χρὴ καὶ πῶς τὸν Εὐμένη διαφϑεῖραι. 

25 Συνδόξαν δὲ πᾶσιν ἀποχρήσασϑαι πρὸς τὴν μάχην αὖ- 
τῷ. μετὰ δὲ τὴν μάχην εὐθὺς ἀνελεῖν, Εὔδαμος ὁ τῶν 
ἐλεφάντων ἡγεμὼν καὶ Φαΐέδιμος ἐξαγγέλλουσι κρύφα 
τῷ Εὐμένει τὰ δεδογμένα, δι᾽ εὔνοιαν μὲν οὐδεμέαν ἢ 
χάριν, εὐλαβούμενοι δέ. μὴ τῶν χρημάτων. ἃ δεδανεί- 

βθρκεσαν αὐτῷ. στερηϑῶσιν. Εὐμένης δὲ τούτους μὲν 
ἐπήνεσεν, εἰς δὲ τὴν σκηνὴν ἀπελθὼν καὶ πρὸς τοὺς 
φέλους εἰπών, ὡς ἐν πανηγύρει ϑηρίων ἀναστρέφοιτο, 
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διαϑήκας ἔγραψε καὶ và γραμματεῖα κατέσχισε καὶ διέ- 
φϑειρεν, οὐ βουλόμενος αὐτοῦ τελευτήσαντος ἐκ τῶν 

ἀπορρήτων αἰτίας καὶ συκοφαντήματα τοῖς γράψασι γε-- 
νέσϑαι. Ταῦτα διοικησάμενος ἐβουλεύετο τὴν νέκην 
παρεῖναι τοῖς ἐναντίοις, ἢ φυγὼν διὰ Μηδίας καὶ 49-5 

μενίας ἐμβαλεῖν εἰς Καππαδοκέαν. Οὐδὲν δὲ κυρώσας 
τῶν φίλων παρόντων, ἀλλ᾽ ἐπὶ πολλὰ τῇ γνώμῃ πολυ-- 
τρόπῳ παρὰ τὰς τύχας οὔσῃ κινήσας αὑτὸν ἐξέταττε τὴν 
δύναμιν, τοὺς μὲν Ἕλληνας καὶ τοὺς βαρβάρους παρορ- 
μῶν, ὑπὸ δὲ τῆς φάλαγγος καὶ τῶν ἀργυρασπίδων cv- 10 
τὸς παφακαλούμενος Suggest», Og οὐ δεξομένων τῶν 
πολεμίων. Καὶ γὰρ ἧσαν οἵ πρεσβύτατοι τῶν περὶ 

Φίλιππον καὶ ᾿Δλέξανδρον, ὥσπερ ἀϑληταὶ πολέμων 

ἀήττητοι καὶ ἀπτῶτες εἰς ἐκεῖνο χρόνου. πολλοὶ μὲν 
ἑβδομήκοντα ἔτη γεγονότεβ; νεώτερος δὲ οὐδεὶς ἔξη- 16 
κονταξτοῦς. 1.0 καὶ τοῖς περὶ τὸν ᾿Αντέγονον ἐπιόντες 

ἐβόων" » Ἐπὶ τοὺς πατέρας ἁμαρτάνετε, ὦ κακαὶ κε-- 
«Act: καὶ μετ᾽ ὀργῆς ἐμπεσόντες ὅλην ὁμοῦ τὴν 

φάλαγγα συνέτριψαν, οὐδενὸς ὑποστάντος αὐτούς, τῶν 
δὲ πλείστων ἐν χερσὶ διαφϑαρέντων. Ταύτῃ μὲν οὖν 30 
0 ̓ Δἀντίγονος ἡττᾶτο κατὰ κράτος. τοῖς δ᾽ ἱππεῦσιν ἐπε-- 
κράτει" τοῦ δὲ Πευκέστου παντάπασιν ἐκλελυμένως καὶ 
ἀγεννῶς ἀγωνισαμένου καὶ τὴν ἀποσκευὴν ἔλαβε πᾶ- 
σαν, αὑτῷ τὸ νήφοντι χρησάμενος παρὰ τὰ δεινὰ καὶ 
τοῦ τόπου συνεργοῦντος. ᾿Δχανὲς γὰρ ἦν τὸ πεδίον, 35 
οὔτε βαϑύτερον οὔτε ἀποκροτον καὶ στερεόν, ἀλλὰ ὃι- 
νῶδες καὶ μεστὸν ἁλμυρίδος αὐχμηρᾶς, T] τοσούτων 
μὲν ἵππων. τοσούτων δὲ ἀνθρώπων ξαινομένη δρόμοις 
ὑπὸ τὸν τῆς μάχης καιρὸν ἐξήνϑει κόνιν ὥσπερ ἄσβε- 
στον, ἀπολευκαένουσαν τὸν ἀέρα καὶ τὰς ὄψεις διαϑο-- 80 
λοῦσαν. 'Hi καὶ ῥάδιον λαϑὼν 0 Avvíyovog τῆς &xo- 
σκευῆς τῶν πολεμίων ἐκράτησε. 
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^ 2 * 

XVII. Παυσαμένης δὲ τῆς μάχης εὐϑὺς οἵ περὶ τὸν 
, , Y «€ 5 » 2 E 

Τεύταμον ἐπρεσβεύοντο περὶ τῆς ἀποσκευῆς. ᾿Αντιγό-- 
e 

vov δὲ καὶ ταύτην ἀποδώσειν ὑπισχνουμένου τοῖς ἀρ-- 
γυράσπισι καὶ τάλλα χρήσεσϑαι φιλανθρώπως. si πα- 

5 ραλάβοι τὸν Εὐμένη, βούλευμα δεινὸν of ἀργυράσπιδες 
ἐβουλεύσαντο, ἐγχειρίσαι ξῶντα τοῖς πολεμίοις τὸν &v- 
δρα. Καὶ πρῶτον μὲν ἀνυπόπτως προσεπέλαξον αὐτῷ 

Ln 3 

καὶ παρεφύλαττον, οἵ μὲν ἀποδυρύμενοι περὶ τῆς ἀπο-- 
σκευῆς, οἵ δὲ ϑαρρεῖν ὡς νενικηκότα κελδύοντες, οἵ δὲ 

^ Pd e , - A 

10 τῶν ἀλλῶν ysuovov κατηγοροῦντες. ᾿ἔπειτα προσπδ-- 504 

σόντες ἐξήρπασαν τὸ ἐγχειρίδιον αὐτοῦ καὶ τῇ ξώνῃ τὰς 
» 2 ; » 3 1 A € 12 / 

χεῖρας ἀποστρέψαντες ἔδησαν. Ἐπεὶ δὲ ὑπὸ Avtvyovov 
, . 7 , 32 2 - , Νικάνωρ ἐπέμῳφϑη παραληψόμενος αὐτόν, ἐδεῖτο λόγου 
» » , ^ 

τυχεῖν ἀγόμενος διὰ τῶν Μακεδόνων. οὐκ εἰς δέησιν ἢ 
16 παραίτησιν, ἀλλ᾽ ὡς περὶ τῶν ἐκξίνοις συμφερόντων 

4 , Ν - 3 € - διαλεξόμενος. Γενομένης δὲ σιωπῆς ἐν ὑψηλῷ τινι κα- 
^ , ἢ “, ταστὰς καὶ τὰς χεῖρας δεδεμένας προτείνας .. Ποῖον “΄ 

5 5 , , , 2 ’ 
εἶπεν .,,0) κάκιστοι Μακεδονῶν. τρύπαιον Αντίγονος 
2 , ki 2 » € - [4 e " 2 (UE 
ἐϑελησας ἂν ἔστησε καϑ' vuv, οἷον ὑμεῖς καϑ' αὐτῶν 
3 3 

30 ἀνίστατε τὸν στρατηγὸν αἰχμάλωτον ἐκδιδόντες; Οὐκ 
» ) 5 - - e “" ἄρα δεινὸν ἣν κρατοῦντας ὑμᾶς ἧτταν ἐξομολογεῖσϑαι 

M * 3 - διὰ τὰς ἀποσκευὰς, ὡς ἐν τοῖς χρήμασιν, οὐκ ἐν τοῖς 
er EI 

OxÀAoug τοῦ κρατεῖν ὄντος, ἀλλὰ καὶ τὸν ἡγεμόνα πέμ- 
πὲτὲ λύτρον τῆς ἀποσκευῆς. Ἐγὼ μὲν οὖν ἀήττητος 

. pd bud N ^ 

25 ἄγομαι νικῶν τοὺς πολεμίους. ὑπὸ τῶν συμμάχων 
E P M M - 

ἀπολλύμενος υμεῖς δέ. πρὸς Ζ᾽ιὸς στρατίου καὶ ϑεῶν 
^ , 3 e - , “Ὁ ὁρκίων. ἐνταῦϑα μὲ δι΄ αὑτῶν κτείνατε. Πάντως κἀκεῖ 

, c E] κτδυνόμδνος ὑμέτερον ἔργον εἰμί. Μέμψεται δὲ οὐδὲν 
? , - » 
Αντίγονος" νεκροῦ γὰρ Εὐμένους δεῖται καὶ οὐ ξῶν-- 

bI - ^ - -- e 

ϑ0τος. Εἰ δὲ φείδεσϑε τῶν χειρῶν. ἀρκέσει τῶν ἐμῶν ἡ 
ἑτέρα λυϑεῖσα πρᾶξαι τὸ ἔργον. Εἰ δὲ οὐ πιστεύετέ μοι 

, e ^ - 

ξίφος, vzxogoti'ave τοῖς ϑηρίοις δεδεμένον. Καὶ ταῦτα 



ETMENHZ. 139 

, - 5 , - 2. 2. 2 M 7 e » 
πράξαντας υμᾶς ἀφίημι τῆς ἐπ᾿ ἐμοὶ δίκης ὡς ἄνδρας 
ὁσιωτάτους καὶ δικαιοτάτους περὶ τὸν αὑτῶν στρατη- 
yov γενομένους.“ 

XVIIL Ταῦτα τοῦ Εὐμένους λέγοντος τὸ μὲν ἄλλο 
πλῆϑος ἄχϑει κατείχετο καὶ κλαυϑμὸς ἦν, οἵ δὲ ἀργυ--ὅ 
ράσπιδες ἄγειν ἐβόων καὶ μὴ φλυαροῦντι προσέχειν" 
οὐ γὰρ εἶναι δεινὸν. εἰ Χερρονησίτης ὄλεϑρος οἰμώξε- 
ται μυρίοις γυμνάσας πολέμοις Μακεδόνας. ἀλλ᾽ εἰ τῶν 

᾿Δλεξάνδρου καὶ Φιλίππου στρατιωτῶν οἵ κράτιστοι vo- 
σαῦτα καμόντες ἐν γήρα στέρονται τῶν ἐπάϑλων καὶ 10 
τροφὴν παρ᾽ ἑτέρων λαμβάνουσιν. αἷ δὲ γυναῖκες αὐ-- 
τῶν ἤδη τρίτην νύχτα τοῖς πολεμίοις συγκαϑεύδουσιν. 
e 457 $3 5 ? , 3 , N , uo δὲ ἡγον αὐτὸν ἐπιταχύνοντες. Avtiyovog δὲ δεί- 

N » 3 ’ M 3 3 2 T 
ὅας τὸν OyÀov (ἀπελείφϑη γὰρ οὐδεὶς ἐν τῷ GvrQaTo- 

πέδῳ) δέκα τοὺς κρατιστεύοντας ἐλέφαντας ἐξέπεμψε 1ὅ 

καὶ λογχοφόρους συχνοὺς Μήδους καὶ Παρϑυαίους δια- 

κρουσομένους τὸ πλῆϑος. Εἶτ᾽ αὐτὸς μὲν ἰδεῖν οὐχ 
ὑπέμεινε τὸν Εὐμένη διὰ τὴν προγεγενημένην φιλίαν 
καὶ συνήϑειαν. πυνϑανομένων δὲ τῶν παρειληφότων 

M Ed »Ἢ , Dd ςς 5 c 34/7 
τὸ σῶμα, πῶς φυλαξουσιν, ,Ovcoc εἶπεν «ὡς ἐλέ-- 30 

Ἢ c , [44 M bi * M / 

φαντα ἡ ὡς λξοντα."  Meva μικρὸν δὲ συμπαϑῆὴς ysvo- 

μένος τῶν τε δεσμῶν τοὺς βαρεῖς ἐκέλευσεν ἀφελεῖν 
1 " / - , e 9 , 

καὶ παῖδα παραδέξασϑαι τῶν συνήϑων., οπῶς ἀλεί- 

ψαιτο, καὶ τῶν φίλων ἐφῆκε τῷ βουλομένῳ συνδιημε--: 
, 1 δι N H H , A 

Qeveuv καὶ κομέξειν τὰ ἐπιτήδεια.  BovAsvousvog 0225 

περὶ αὐτοῦ πλείονας ἡμέρας προσίετο καὶ λόγους καὶ 
ὑποσχέσεις, Nedoyov vs τοῦ Κρητὸς καὶ Ζημητρίου 
τοῦ υἱοῦ φιλοτιμουμένων τὸν Εὐμένη σῶσαι. τῶν δὲ 
ἄλλων ὁμοῦ τι πάντων ἐνισταμένων καὶ κελευόντων 
3 - , * ' $4 - , ? 
ἀναιρεῖν. “εγεται δὲ vov Εὐμένη vov gvAcocovrog ev- 30 

τὸν Ὀνομάρχου πυϑέσϑαι. τί δήποτε dvvíyovog ἐχϑρὸν 
ἄνδρα καὶ πολέμιον λαβὼν ὑποχείριον οὔτε ἀποκτίν- 
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vvGL ταχέως οὔτε εὐγενῶς ἀφίησι" τοῦ δὲ Ὀνομάρχου 
πρὸς ὕβριν εἰπόντος, ὡς οὐ vOv, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς μάχης 
ἔδει πρὸς ϑάνατον ἔχειν εὐθαρσῶς. ,, Ναὶ μὰ τὸν Zo 
φάναι τὸν Εὐμένη xol τότε εἶχον" ἐροῦ δὲ τοὺς εἰς 

δχεῖρας ἐλθόντας: ἀλλ᾽ οὐδενὶ κρείττονι προστυχὼν 
οἶδα.“ Καὶ τὸν Ὀνόμαρχον ..Οὐκοῦν ἐπεὶ vOv φάναι 
τὸν κρείττονα εὕρηκας, τί οὐκ ἀναμένεις τὸν ἐκείνου 
καιρόν 5 ““ 

ΧΙΧ. Ὡς δ᾽ οὖν ἔδοξε τῷ ᾿Αντιγόνῳ τὸν Εὐμένη 
10 χτείνειν, ἐκέλευσεν αὐτοῦ τὴν τροφὴν ἀφελεῖν. Καὶ δύο ὅθ 

μὲν ἡμέρας ἢ τρεῖς ἄσιτος οὕτω προσήγετο πρὸς τὴν 
τελευτήν. αἰφνέδιον δὲ ἀναξυγῆς γενομένης εἰσπέμψαν-- 
veg ἄνϑρωπον ἀποσφάττουσιν αὐτόν. Τὸ δὲ σῶμα τοῖς 
φίλοις παραδοὺς ὁ ̓ ἀντίέγονος ἐπέτρεψε καῦσαι καὶ τὰ 

16 λείψανα συνϑέντας εἰς ἀργυρᾶν ὑδρίαν κομίξειν͵ ἀπο- 
δοϑησόμενα τῇ γυναικὶ καὶ τοῖς παισίν. Οὕτω δὲ ἀπο- 
ϑανόντος Εὐμένους οὐκ ἐπ᾽ ἄλλῳ τινὶ τὴν τιμωρίαν 
ἐποιήσατο τῶν προδόντων αὐτὸν ἡγεμόνων καὶ στρα- 
τιωτῶν τὸ δαιμόνιον, ἀλλ᾽ αὐτὸς ᾿ἀντίγονος προβαλλό-- 

20usvog ὡς ἀσεβεῖς καὶ ϑηριώδεις τοὺς ἀργυράσπιδας 
παρέδωκε Σιβυρτίῳ τῷ διοικοῦντι τὴν ᾿Αραχωσίαν, 
πᾶντα τρόπον ἐκτρῖψαι καὶ καταφϑεῖραν κελεύσας, ὅπως 
μηδεὶς αὐτῶν εἰς Μακεδονίαν ἄπεισι μηδὲ ὄψεται τὴν — 
Ἑλληνικὴν ϑάλατταν. 

2535 

[ZEPTA2PIOT KAI ΕΥ̓ΜΕΝΟΥ͂Σ ZTUKPIZIZ.] 

80 

L Ταῦτα ἔστιν, ἃ περὶ Εὐμένους καὶ Σερτωρίου 
μνήμης ἄξια παρειλήφαμεν. Ἐν δὲ τῇ συγκρίσει κοι- 



ZEPISP.KAI EDMEN. ZTUKP. 141 

νὸν μὲν ἀμφοτέροις ὑπάρχει τὸ ξένους καὶ ἀλλοδαποὺς 
καὶ φυγάδας ὄντας ἐθνῶν ve παντοδαπῶν καὶ στρατευ-- 
μάτων μαχίμων τε καὶ μεγάλων δυνάμεων ἡγουμένους 
διατελεῖν, ἴδιον δὲ Σερτωρίῳ μὲν τὸ παρὰ πάντων τῶν 
συμμάχων δεδομένην ἔχειν διὰ τὸ ἀξίωμα τὴν ἀρχήν, 5 
Εὐμένει δὲ τὸ πολλῶν διαφερομένων περὶ τῆς ἡγεμο-- 
νίας πρὸς αὐτὸν ἐκ τῶν πράξεων λαμβάνειν τὸ mQc- 
τεῖον" καὶ τῷ μὲν ἄρχεσϑαι βουλόμενοι δικαίως εἴ-- 
ποντο, τῷ δὲ ἄρχειν μὴ δυνάμενοι πρὸς τὸ συμφέρον 
ὑπήκουον. Καὶ γὰρ ὁ μὲν Ἰβήρων καὶ Δυσιτανῶν Po-10 
μαῖος, ὁ δὲ Χερρονησίτης Μακεδόνων ἤρχεν. ὧν οἵ μὲν 
ἔκπαλαι Ῥωμαίοις ἐδούλευον. οἱ δὲ τότε πάντας &v- 

ϑροώπους ἐδουλοῦντο. Καὶ Σερτώριος μὲν ἀπὸ βουλῆς 
καὶ στρατηγίας ϑαυμαξόμενος, Εὐμένης δὲ διὰ τὴν 
γραμματείαν καταφρονούμενος ἐφ᾽ ἡγεμονίαν προῆλ-- 15 
ϑεν. Οὐ μόνον τοίνυν ἐλάττοσι πρὸς τὴν ἀρχὴν ἀφορ-- 
μαῖς, ἀλλὰ καὶ μείξοσι πρὸς τὴν αὔξησιν ἐχρήσατο κω-- 
λύμασιν Εὐμένης. Καὶ γὰρ ἄντικρυς τοὺς ἐνισταμένους 
καὶ κρύφα τοὺς ἐπιβουλεύοντας εἶχε πολλοὺς. οὐχ ὥσ-- 
πδρ τῷ ἑτέρῳ φανερῶς μὲν οὐδείς, λάϑρα δὲ ὕστερον 320 
καὶ ὀλίγοι τῶν συμμάχων ἐπανέστησαν. Διὸ τῷ μὲν ἦν 
πέρας τοῦ κινδυνεύειν τὸ νικᾶν τοὺς πολεμίους. τῷ δὲ 
ἐκ τοῦ νικᾶν ὁ κένδυνος ὑπὸ τῶν φϑονούντων. 

Π. Τὰ μὲν οὖν κατὰ τὴν στρατηγίαν ἐφάμιλλα καὶ 
παράλληλα" τῷ δὲ ἄλλῳ τρόπῳ φιλοπόλεμος μὲν ὃ Ev- 25 
μένης καὶ φιλόνεικος, ἡσυχίας δὲ καὶ πρᾳότητος οἰκεῖος 
ὁ Σερτώριος. Ὁ μὲν γάρ. ἀσφαλῶς καὶ μετὰ τιμῆς 
βιοῦν ἐξὸν ἐκποδὼν γενομένῳ τοῖς πρώτοις, μαχόμενος 
καὶ κινδυνεύων διετέλεσε, τῷ δὲ οὐδὲν δεομένῳ πραγ- 
μάτων ὑπὲρ αὐτῆς τῆς τοῦ σώματος ἀσφαλείας πρὸς 80 
οὐκ ἐῶντας εἰρήνην ἄγειν ἦν ὁ πόλεμος. Εὐμένει μὲν 
γὰρ ᾿Αντίγονος ἐκστάντι τῶν ὑπὲρ τοῦ πρωτεύευν ἀγώ- 
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vov ἡδέως ἂν ἐχρῆτο τὴν μετ᾽ αὐτὸν ἀγαπῶντι τάξιν, 
Σερτωρίῳ δὲ οἱ περὶ Πομπήϊον οὐδὲ ξῇν ἀπραγμόνως 
ἐπέτρεπον. Διὸ τῷ μὲν ἑκοντὶ συνέβαινε πολεμεῖν ἐπ᾽ 
ἀρχῇ, τῷ δὲ ἀκουσίως ἄρχειν διὰ τὸ πολεμεῖσϑαι. Φι- 

δλοπόλεμος μὲν οὖν ὁ τῆς ἀσφαλείας τὴν πλεονεξίαν 
προτιμῶν. πολεμικὸς δὲ ὁ τῷ πολέμῳ κτώμενος τὴν 
ἀσφάλειαν. Καὶ μὴν ϑανεῖν γε συνέβη τῷ μὲν οὐ προ- 

αισϑομένῳ; τῷ δὲ καὶ 219060: ἐχομένῳ τὴν τελευτήν, ὧν 
τὸ μὲν ἐπιεικείας. φίλοις γὰρ ἐδόκει πιστεύειν, τὸ δὲ 

10 ἀσϑενείαβ, βουλόμενος γὰρ φυγεῖν συνελήφϑη. Καὶ 

τοῦ μὲν οὐ κατήσχυνε τὸν βίον ὁ ϑάνατος πάσχοντος 
ὑπὸ τῶν συμμάχων ἃ τῶν πολεμίων αὐτὸν οὐδεὶς ἐποίη- 
δὲν. ὁ δὲ φεύγειν μὲν πρὸ αἰχμαλωσίας μὴ δυνηϑείς, 596 
ξῆν δὲ μετ᾽ αἰχμαλωσίαν βουληϑείς, οὔτε ἐφυλάξατο 

15 καλῶς τὴν τελευτὴν οὔϑ'᾽ ὑπέμεινεν, ἀλλὰ προσλιπα- 
ρῶν καὶ δεόμενος τοῦ σώματος μόνου κρατεῖν δοκοῦντα 

τὸν πολέμιον καὶ τῆς ψυχῆς αὑτοῦ κύριον ἐποίησεν. 

ΑΙΓΗΣΙΜΛΜ40Ο Z. 

I. ᾿ἀρχέδαμος ὁ Ζευξιδάμου βασιλεύσας ἐπιφανῶς 
26 Πακεδαιμονέων κατέλιπεν υἱὸν ἐκ γυναικὸς εὐδοκέμου 

Δαμπιδοῦς ἴάλγιν, καὶ πολὺ νεώτερον ἐξ Εὐπωλίας τῆς 
Μελησιππέδα ϑυγατρὸς "AynoíAnov. Ἐπεὶ δὲ τῆς βασι 
λείας ἅγιδι προσηκούσης κατὰ τὸν νόμον ἰδιώτης é00- 
κει βιοτεύσειν ὁ ̓ 4γησίλαος. ἤχϑη τὴν λεγομένην ἀγω- 

80 γὴν ἐν “ακεδαίμονι. σκληρὰν μὲν οὐσαν τῇ δισίτῃ καὶ 

πολύπονον, παιδεύουσαν δὲ τοὺς νέους ἄρχεσϑαι. Zio 

καί φασιν ὑπὸ τοῦ Σιμωνίδου τὴν Σπάρτην προδηγο-- 
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οεῦσϑαι δαμασίμβροτον, ὡς μάλιστα διὰ τῶν ἐθῶν 
τοὺς πολίτας τοῖς νόμοις πειϑηνίους καὶ χειροήϑεις 

ποιοῦσαν, ὥσπερ ἵππους εὐϑὺς ἐξ ἀρχῆς δαμαξομένους. 
Ταύτης ἀφίησιν ὁ νόμος τῆς ἀνάγκης τοὺς ἐπὶ βασιλεέᾳ 
τρεφομένους παῖδας. ᾿4γησιλάῳ δὲ καὶ τοῦτο ὑπῆρξεν ὅ 
ἴδιον, ἐλϑεῖν ἐπὶ τὸ ἄρχειν μὴ ἀπαίδευτον ἄρχεσϑαι. 
Διὸ καὶ πολὺ τῶν βασιλέων εὐαρμοστότατον αὑτὸν τοῖς 
ὑπηκόοις παρέσχε, τῷ φύσει ἡγεμονικῷ καὶ βασιλικῷ 
προσχτησάμενος ἀπὸ τῆς ἀγωγῆς τὸ δημοτικὸν καὶ φι- 
λάνϑρωπον. 10 

II. Ἐν δὲ ταῖς καλουμέναις ἀγέλαις τῶν συντρεφο-- 

μένων παίδων “υσανδρον ἔσχεν ἐραστήν, ἐκπλαγέντα 
μάλιστα τῷ κοσμέῳ τῆς φύσεως αὐτοῦ. Φιλονεικότατος 
γὰρ ὧν καὶ ϑυμοειδέστατος ἐν τοῖς νέοις καὶ πάντα 
πρωτεύειν βουλόμενος, καὶ τὸ σφοδρὸν ἔχων καὶ ῥαγ- 16 

δαῖον ἄμαχον καὶ δυσεκβίαστον, εὐπειϑείᾳ πάλιν αὐ 
καὶ πραότητι τοιοῦτος ἦν, οἷος φόβῳ μηδέν, αἰσχύνῃ 
δὲ πάντα ποιεῖν τὰ προσταττόμενα, καὶ τοῖς ψόγοις ἀλ- 
γύυνεόϑαι μᾶλλον ἢ τοὺς πόνους βαρύνεσϑαι. Τὴν δὲ 
τοῦ σκέλους πήφωσιν ἥ v6 ὥρα τοῦ σώματος ἀνθοῦντος 20 
ἐπέκρυπτε, καὶ τὸ ῥαδίως φέρειν καὶ ἱλαρῶς τὸ τοιοῦτο, 
παίξοντα καὶ σκώπτοντα πρῶτον ἑαυτόν, οὐ μικρὸν ἦν 
ἐπανόρϑωμα τοῦ πάϑους, ἀλλὰ καὶ τὴν φιλοτιμίαν ἐκ-- 

δηλοτέραν ἐποίει, πρὸς μηδένα πόνον μηδὲ πρᾶξιν ἀπα-- 
γορδύοντος αὐτοῦ διὰ τὴν χωλότητα. Τῆς δὲ μορφῆς 25 
εἰχόνα μὲν οὐκ ἔχομεν (αὐτὸς γὰρ οὐκ ἠϑέλησεν, ἀλλὰ 

καὶ ἀποϑνήσκων ἀπεῖπε μήτε πλαστὰν μήτε μιμηλάν 

τινα ποιήσασϑαι τοῦ σώματος εἰκόνα) λέγεται δὲ μικρός 

τὸ γενέσϑαι καὶ τὴν ὄψιν εὐκαταφρόνητος " ἡ δὲ ἱλαρό- 
της καὶ τὸ εὔϑυμον ἐν ἅπαντι καιρῷ καὶ παιγνιῶδες, 80 
αχϑεινὸν δὲ καὶ τραχὺ μηδέποτε. μήτε φωνῇ μήτε ὄψει, 
τῶν καλῶν καὶ ὡραίων ἐρασμιώτερον αὐτὸν ἄχρι γή- 
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ρῶς παρεῖχεν. Ὡς δὲ Θεόφραστος ἱστορεῖ. τὸν Aoyi- 
δαμον ἐξημίωσαν οὗ ἔφοροι γήμαντα γυναῖκα μικράν" 

Οὐ γὰρ βασιλεῖς ““ ἔφασαν ,«ἄμμιν, ἀλλὰ βασιλεέδια 501, 
γεννάσει."" 

5 III. Βασιλεύοντος δὲ "Ἄγιδος ἧκεν ᾿Αλκιβιάδης ἐκ 
Σικελίας φυγὰς εἰς Δακεδαίμονα" καὶ χρόνον οὔπω πο- 

λὺν ἐν τῇ πόλει διάγων αἰτίαν ἔσχε τῇ γυναικὶ τοῦ βα- 
σιλέως Τιμαίᾳ συνεῖναι. Καὶ τὸ γεννηθὲν ἐξ αὐτῆς 
παιδάριον ovx ἔφη γινώσκειν ὃ Apu, ἀλλ᾽ ἐξ ““λκιβιά- 

10 δου γεγονέναι. Τοῦτο δὲ οὐ πάνυ δυσκόλως τὴν Τι-- 

μαίαν ἐνεγκεῖν φησι Δοῦρις. ἀλλὰ καὶ ψυιϑυρίζουσαν 

οἴκοι πρὸς τὰς εἰλωτέδας “Αλκιβιάδην τὸ παιδίον, οὐ 
“εωτυχίδην., καλεῖν. καὶ μέντοι καὶ τὸν ᾿Δ4λκιβιάδην 

αὐτὸν οὐ πρὸς ὕβριν τῇ Τιμαίᾳ φάναι πλησιάξειν, ἀλλὰ 
15 φιλοτιμούμενον βασιλεύεσθαι Σπαρτιάτας ὑπὸ τῶν ἐξ 

ἑαυτοῦ γεγονότων. fik ταῦτα μὲν τῆς “ακεδαίμονος 

᾿Αλκιβιάδης ὑπεξῆλθε φοβηϑεὶς τὸν. "Ayw* ὁ δὲ παῖς 
τὸν μὲν ἄλλον χρόνον ὕποπτος ἦν τῷ Ay, καὶ γνη- 
σίου τιμὴν οὐκ εἶχε παρ᾽ αὐτῷ, νοσοῦντι δὲ προσπεσὼν 

20 xai δακρύων ἔπεισεν υἱὸν ἀποφῆναι πολλῶν ἐναντίον. 
Οὐ μὴν ἀλλὰ τελευτήσαντος τοῦ "άγιδος ὁ Αύσανδρος, 
ἤδη κατανεναυμαχηκὼς ᾿Αϑηναίους καὶ μέγιστον ἐν 
Σπάρτῃ δυνάμενος, τὸν ᾿“γησίλαον ἐπὶ τὴν βασιλείαν 
προῆγεν, ὡς οὐ προσήκουσαν ὄντι νόϑῳ τῷ Δεωτυ- 

25 χίδῃ. Πολλοὶ δὲ καὶ τῶν ἄλλων πολιτῶν τὴν ἀρετὴν 
τοῦ ᾿Ἵγησιλάου καὶ τὸ συντετράφϑαι καὶ μετεσχηκέναι 
τῆς ἀγωγῆς ἐφιλοτιμοῦντο. καὶ συνέπραττον αὐτῷ προ- 
ϑύμως. Ἦν δὲ “ιοπείϑης ἀνὴρ χρησμολόγος ἐν Σπάρτῃ 

μαντξιῶν τε παλαιῶν ὑπόπλεως καὶ δοκῶν περὶ τὰ 
80 ϑεῖα σοφὸς εἶναι καὶ περιττός. Οὗτος οὐκ ἐφη ϑεμιτὸν 

εἶναι χωλὸν γενέσϑαι τῆς “ακεδαίμονος βασιλεα καὶ 
χρησμὸν ἐν τῇ δίκῃ τοιοῦτον ἀνεγίνωσκε" 
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Φράξεο δὴ. Σπάρτη. καίπερ μεγάλαυχος ἐοῦσα, 
μὴ σέϑεν ἀρτίποδος βλάστῃ χωλὴ βασιλεία" 
δηρὸν γὰρ νοῦσοί 6s κατασχήσουσιν ἄελπτοι 

3 5» 8 - 4 , 

φϑισιβροτου τ΄ ἐπὶ κῦμα κυλινδόμενον πολέμοιο. 

Πρὸ Dro; “υσανὸ δλ ) ἐ πά Ü οὸς ταῦτα “ύσανδρος ἔλεγεν. ὡς. εἰ πάνυ φοβοῖντο 8 
D ' » 3 " , ^ 

τὸν χρησμον. οὗ Σπαρτιᾶται, φυλακτέον αὐτοῖς εἴη vov 

Δεωτυχίδην" οὐ γὰρ, ei προσπταίσας τις τὸν πόδα βα- 
σιλεύ 0 ϑεῷ ὃ : χλλ᾽ εἰ μὴ ) δὲ LAevoL, τῷ ϑεῷ διαφέρειν, ἀλλ᾽ εἰ μὴ γνήσιος ὧν μηδὲ 
t L4 N 5 , [s 

Ἡρακλείδης. τοῦτο τὴν χωλὴν εἶναι βασιλείαν. 'O δὲ 

᾿4γησίλαος ἔφη καὶ τὸν Ποσειδῶ καταμαρτυρεῖν τοῦ 10 

“Δεωτυχίδου τὴν νοϑείαν ἐκβαλόντα σεισμῷ τοῦ ϑαλά- 
uov τὸν Ayw': ἀπ᾽ ἐκείνου δὲ πλέον ἢ δέκα μηνῶν 
διελϑόντων γενέσϑαι τὸν “εωτυχίδην. 

IV. Οὕτω δὲ καὶ διὰ ταῦτα βασιλεὺς ἀποδειχϑεὶς 
ὁ ̓ 4γησίλαος εὐϑὺς εἶχε καὶ τὰ χρήματα vov ἅγιδος, ὡς 15 

, 2 , , ς » M 1 E 
vofov ἀπελάσας τὸν Δεωτυχίδην. Ορῶν δὲ rovg ἀπὸ 

μητρὸς οἰκείους ἐπιεικεῖς μὲν ὄντας, ἰσχυρῶς δὲ πενο-- 
, - , » 

μένους. ἀπένειμεν αὐτοῖς τὰ ἡμίσεα τῶν χρημάτων, εὕ-- 
νοιαν ἑαυτῷ καὶ δόξαν ἀντὶ φϑόνου καὶ δυσμενείας ἐπὶ 

- , ; e , C ok 

τῇ xAqugovoute κατασκδυαξομενος. Ὁ δὲ φησιν ὁ ,Ssvo- 20 

qv, ὅτι πάντα τῇ πατρίδι πειϑόμενος ἴσχυε πλεῖστον, 
ὥστε ποιεῖν ὃ βούλοιτο, τοιοῦτόν ἐστι. Τῶν ἐφόρων qv 
τότε καὶ τῶν γερόντων τὸ μέγιστον ἐν τῇ πολιτείᾳ κρά-- 
τος, ὧν of μὲν ἐνιαυτὸν ἄρχουσι μόνον. οἵ δὲ γέροντες 
διὰ βίου ταύτην ἔχουσι τὴν τιμήν, ἐπὶ τῷ μὴ πάντα τοῖς 25 

- - ς - 
βασιλεῦσιν ἐξεῖναι συνταχϑέντες. ὡς ἐν τοῖς περὶ 4v- 

, 3 

κούργου γέγραπται. Ζιὼὸ καὶ πατρικήν τινα πρὸς αὖ- 
E » 5 - - , 5ων n - 

τοὺς ἀπὸ τοῦ παλαιοῦ διετέλουν εὐϑὺυς οἱ βασιλεῖς qu- 
? λονεικίαν καὶ διαφορὰν παραλαμβάνοντες. Ὁ 0$ 4γη- 

σέλαος ἐπὶ τὴν ἐναντίαν ὁδὸν ἠλϑὲ, καὶ τὸ πολεμεῖν 80 
καὶ τὸ προσκρούειν αὐτοῖς ἐάσας ἐθεράπευε, πάσης μὲν 
» ’ , , , - ἀπ᾿ ἐκείνων πράξεως ἀρχόμενος, εἰ δὲ κληϑείη, ϑᾶττον 

PLUT. viT. IIl. 
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ἢ βάδην ἐπειγόμενος. ὁσάκις δὲ τύχοι καϑήμενος ἐν τῷ 
βασιλικῷ ϑώκῳ καὶ χρηματίξων, ἐπιοῦσι τοῖς ἐφόροις 
ὑπεξανίστατο, τῶν δ᾽ εἰς τὴν γερουσίαν ἀεὶ καταταττο-- 598 
μένων ἑκάστῳ χλαῖναν ἔπεμπε καὶ βοῦν ἀριστεῖον. Ἐκ 

5 δὲ τούτων τιμᾶν δοκῶν καὶ μεγαλύνειν τὸ ἀξίωμα τῆς 
ἐκείνων ἀρχῆς ἐλάνϑανεν αὔξων τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν 
καὶ τῇ βασιλείᾳ προστιϑέμενος μέγεϑος ἐκ τῆς πρὸς 
αὐτὸν εὐνοίας συγχωρούμενον. 

V. Ἐν δὲ ταῖς πρὸς τοὺς ἄλλους πολίτας ὁμιλέαις 

10 ἐχϑρὸς ἦν ἀμεμπτότερος ἢ φίλος. Τοὺς μὲν γὰρ ἐχϑροὺς 
ἀδίκως οὐκ ἔβλαπτε, τοῖς δὲ φίλοις καὶ τὰ μὴ δίκαια 
συνέπραττε. Καὶ τοὺς μὲν ἐχϑροὺς ἠσχύνετο μὴ τιμᾶν 
κατορϑοῦντας, τοὺς δὲ φίλους οὐκ ἐδύνατο ψέγειν 

ἁμαρτάνοντας, ἀλλὰ καὶ βοηϑῶν ἠγάλλετο καὶ συνεξα- 
I5 μαρτάνων αὐτοῖς" οὐδὲν γὰρ ᾧετο τῶν φιλικῶν ὑπουρ- 
γημάτων αἰσχρὸν εἶναι. Τοῖς δ᾽ αὖ διαφόροις πταίσασι 
πρῶτος συναχϑόμενος καὶ δεηϑεῖσι συμπράττων προ- 

ϑύμως ἐδημαγώγει καὶ προσήγετο πάντας. Ὁρῶντες 

ovv οἵ ἔφοροι ταῦτα καὶ φοβούμενοι τὴν δύναμιν ἐξη-- 

20 μέωσαν αὐτὸν͵ αἰτίαν ὑπειπόντες, ὅτι τοὺς κοινοὺς πο- 

λίτας ἰδίους κτᾶται. Καϑάπερ γὰρ οἱ φυσικοὶ τὸ νεῖκος 
οἴονται καὶ τὴν ἔριν, εἰ τῶν ὅλων ἐξαιρεϑείη, στῆναι 

μὲν ἂν τὰ οὐράνια, παύσασϑαι δὲ πάντων τὴν γένεσιν 
καὶ κίνησιν ὑπὸ τῆς πρὸς πάντα πάντων ἁρμονίας, ov- 

25 τῶς ἔοικεν ὁ “ακωνικὸς νομοϑέτης ὑπέκκαυμα τῆς ἀρε- 
τῆς ἐμβαλεῖν εἰς τὴν πολιτείαν τὸ φιλότιμον καὶ φιλό- 
νεικον͵ ἀξί τινὰ τοῖς ἀγαϑοῖς διαφορὰν καὶ ἅμιλλαν 
εἶναι πρὸς ἀλλήλους βουλόμενος, τὴν δὲ ἀνθυπείκου- 
σαν τῷ ἀνελέγκτῳ χάριν ἀργὴν καὶ ἀναγώνιστον οὖσαν 

80 οὐκ ὀρϑῶς ὁμόνοιαν λέγεσϑαι. Τοῦτο δὲ ἀμέλει gvveQ- 

φακέναι καὶ τὸν Ὅμηρον οἴονταί τινες" οὐ γὰρ ἂν τὸν 
Ayauéuvove ποιῆοαι χαίροντα τοῦ Ὀδυσσέως καὶ τοῦ 
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"AqAAdog εἰς λοιδορίαν προαχϑέντων ἐκπάγλοις éxé- 
εσσιν, & μὴ μέγα τοῖς κοινοῖς ἀγαϑὸν ἐνόμιξεν εἶναι 

τὸν πρὸς ἀλλήλους δῆλον καὶ τὴν διαφορὰν τῶν ἀρίστων. 

Ταῦτα μὲν ovv οὐκ ἂν οὕτως τις ἁπλῶς συγχωρήσειεν" 
αἴ γὰρ ὑπερβολαὶ τῶν φιλονεικιῶν χαλεπαὶ ταῖς πόλεσι 5 

καὶ μεγάλους κινδύνους ἔχουσι. 

VL Τοῦ δὲ ᾿4γησιλάου τὴν βασιλείαν νεωστὶ πα-- 
οεδιληφότος ἀπήγγελλόν τινες ἐξ ᾿Ασίας ἥκοντες, ὡς ὃ 
Περσῶν βασιλεὺς παφασκευάξοιτο μεγάλῳ στόλῳ Δακε-- 
δαιμονίους ἐκβαλεῖν τῆς θαλάσσης. Ὁ δὲ «Ἵὐσανδφος 10 
ἐπιϑυμῶν αὖϑις stg ̓ Ασίαν ἀποσταλῆναι καὶ βοηϑῆσαι 

τοῖς φίλοις. οὗς αὐτὸς μὲν ἄρχοντας καὶ κυρίους τῶν 
πόλεων ἀπέλιπε, κακῶς δὲ χρώμενοι καὶ βιαίως τοῖς 
πράγμασιν ἐξέπιπτον ὑπὸ τῶν πολιτῶν καὶ ἀπέϑνησκον, 
ἀνέπεισε vóv 4γησίλαον ἐπιϑέσϑαι τῇ στρατείᾳ καὶ προ-- 18 
πολεμῆσαι τῆς Ἑλλάδος, ἀπωτάτω διαβάντα καὶ φϑά- 
σαντα τὴν τοῦ βαρβάρου παρασκευήν. “ἅμα δὲ τοῖς ἐν 
᾿Δσίᾳ φίλοις ἐπέστελλε πέμπειν εἰς “ακεδαίμονα καὶ 

στρατηγὸν ᾿Δ4γησίλαον αἰτεῖσϑαι. Παρελϑὼν ovv εἰς τὸ 

πλῆϑος ᾿4γησίλαος ἀνεδέξατο τὸν πόλεμον, εἰ δοῖεν αὐὖ-- 30 
τῷ τριάκοντα μὲν ἡγεμόνας καὶ συμβούλους Σπαρτιά- 
τας, νεοδαμώδεις δὲ λογάδας δισχιλίους, τὴν δὲ συμμα-- 
χικὴν εἰς ἑξακισχιλίους δύναμιν. Συμπράττοντος δὲ τοῦ 
“υσάνδρου πάντα προϑύμως ἐψηφίσαντο, καὶ τὸν Ayq- 
σίλαον ἐξέπεμπον ἔχοντα τοὺς τριάκοντα Σπαρτιάτας, 25 
ὧν 0 Μύσανδρος ἦν εὐϑὺς πρῶτος, οὐ διὰ τὴν ἑαυτοῦ 
δόξαν καὶ δύναμιν μόνον, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν ᾿4γησιλάου 
φιλίαν, ᾧ μεῖξον ἐδόκει τῆς βασιλείας ἀγαϑὸν διαπε- 
πρᾶχϑαι τὴν στρατηγίαν ἐκείνην. ᾿ἀϑροιξομένης δὲ τῆς 
δυνάμεως εἰς Γεραιστόν, αὐτὸς εἰς 4“ὐλίδα κατελϑὼν 80 

μετὰ τῶν φίλων καὶ νυκτερεύσας ἔδοξε κατὰ τοὺς ὕπνους 
5 - e 

εἰπεῖν τινα πρὸς αὐτόν ,,9, βασιλεῦ Δακεδαιμονέων, ott 
10» 
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μὲν οὐδεὶς τῆς Ἑλλάδος ὁμοῦ συμπάσης ἀπεδείχϑη στρα--590 
τηγὺὴς ἢ πρότερον ᾿Δγαμέμνων καὶ σὺ νῦν μετ᾽ ἐκεῖνον, 
ἐννοεῖς δήπουϑεν᾽ ἐπεὶ δὲ τῶν μὲν αὐτῶν ἄρχεις ἐκεί- 
vo, τοῖς δὲ αὐτοῖς πολεμεῖς, ἀπὸ δὲ τῶν αὐτῶν τόπων 

5 ὁρμᾷς ἐπὶ τὸν πόλεμον. εἰκὸς ἐστι καὶ ϑῦσαί cs τῇ ϑεῷ 
ϑυσίαν ἣν ἐκεῖνος ἐνταῦϑα ϑύσας ἐξέπλευσεν.“ "Aya 
δέ πως ὑπῆλϑε τὸν ᾿Δγησίλαον ὁ τῆς κόρης σφαγιασμός, 
ἣν ὁ πατὴρ ἔσφαξε πεισϑ'εὶς τοῖς μάντεσιν. Ov μὴν διε- 
τάραξεν αὐτόν. ἀλλ᾽ ἀναστὰς καὶ διηγησάμενος τοῖς φί- 

104otg τὰ φανέντα τὴν μὲν ϑεὸν ἔφη τιμήσειν οἷς εἰκός 
ἐστι χαίρειν ϑεὸν οὖσαν, οὐ μιμήσεσϑαι δὲ τὴν ἀμαϑίαν 
τοῦ τότε στρατηγοῦ. Καὶ καταστέψας ἔλαφον ἐκέλευσεν 
ἀπάρξασϑαι τὸν ἑαυτοῦ μάντιν, οὐχ ὥσπερ εἰώϑ'ει τοῦτο 
ποιεῖν ὁ ὑπὸ τῶν Βοιωτῶν τεταγμένος. ᾿άκούσαντες οὖν 

ι6 οὗ βοιωτάρχαι πρὸς ὀργὴν κινηϑέντες ἔπεμψαν ὑπηρέ- 
τας, ἀπαγορξύοντες τῷ ̓ Αγησιλάῳ μὴ ϑύειν παρὰ τους 
νόμους καὶ τὰ πάτρια Βοιωτῶν. O( δὲ καὶ ταῦτα ἀπήγ- 
γειλαν καὶ τὰ μηρία διέρριψαν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ. Χαλε- 
πῶς οὖν ἔχων ὁ ̓ Δγησίλαος ἀπέπλει, τοῖς ve Θηβαίοις 

20 διωργισμένος καὶ γεγονὼς δυσελπις διὰ τὸν οἰωνόν. ὡς 
ἀτελῶν αὐτῷ τῶν πράξεων γενησομένων καὶ τῆς στρα- 
τείας ἐπὶ τὸ προσῆκον οὐκ ἀφιξομένης. 

VIL. Ἐπεὶ δὲ ἧκεν εἰς Ἔφεσον, εὐϑὺς ἀξίωμα μέγα 
καὶ δύναμις ἦν ἐπαχϑὴς καὶ βαρεῖα περὶ τὸν “ὐὑσανδρον, 

350yAov φοιτῶντος ἐπὶ τὰς ϑύρας ἑκάστοτε καὶ πάντων 
παρακολουϑούντων καὶ ϑεραπευόντων ἐκεῖνον, ὡς 0vo- 

μα μὲν καὶ σχῆμα τῆς στρατηγίας τὸν ᾿Δἀγησίλαον ὄντα 
διὰ τὸν νόμον, ἔργῳ δὲ κύριον ἁπάντων καὶ δυνάμενον 
καὶ πράττοντα πάντα τὸν Πύσανδρον. Οὐδεὶς γὰρ δει-- 

30vorsgóg οὐδὲ φοβερώτερος ἐκείνου τῶν εἰς τὴν ̓ 4σίαν 
ἀποσταλέντων ἐγένετο στρατηγῶν. οὐδὲ μείξονα τοὺς 
φίλους ἀνὴρ ἄλλος εὐεργέτησεν οὐδὲ κακὰ τηλικαῦτα 
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τοὺς ἐχϑροὺς ἐποίησεν. "v ἔτι προσφάτων ὄντων οἵ 
ἄνϑρωποι μνημονεύοντες, ἄλλως δὲ τὸν μὲν ᾿4γησίλαον 
ἀφελῆ καὶ λιτὸν ἐν ταῖς ὁμιλίαις καὶ δημοτικὸν ὁρῶντες, 

ἐκείνῳ δὲ τὴν αὐτὴν ὁμοίως σφοδρότητα καὶ τραχύτητα 
καὶ βραχυλογίαν παροῦσαν, ὑπέπιπτον αὐτῷ παντάπασι 5 

καὶ μόνῳ προσεῖχον. Ἐκ δὲ τούτου πρῶτον μὲν oí λοιποὶ 
Σπαρτιᾶται χαλεπῶς ἔφερον ὑπηρέται Πυσάνδρου μᾶλ-- 

λον ἢ σύμβουλοι βασιλέως ὄντες" ἔπειτα δ᾽ αὐτὸς ὁ 

᾿Ἵγησίλαορ, δἰ καὶ μὴ φϑονερὸς ἦν μηδὲ ἤχϑετο τοῖς τι-- 
μωμένοις, ἀλλὰ φιλότιμος ὧν σφόδρα καὶ φιλόνεικος 10 
ἐφοβεῖτο. μὴ. κἂν ἐνέγκωσί τι λαμπρὸν αἱ πράξεις, 
τοῦτο ΜΠυσάνδρου γένηται διὰ τὴν δόξαν. Οὕτως οὖν 
ἐποίει" πρῶτον ἀντέκρουε ταῖς συμβουλίαις αὐτοῦ, καὶ 
πρὸς ἃς ἐκεῖνος ἐσπουδάκει μάλιστα πράξεις ἐῶν χαίρειν 

καὶ παραμελῶν ἕτερα πρὸ ἐκείνων ἔπραττεν ἔπειτα τῶν 15 
ἐντυγχανόντων καὶ δεομένων ovg αἴσϑοιτο Δυσάνδρῳ 
μάλιστα πεπουϑότας ἀπράκτους ἀπέπεμπε" καὶ περὶ τὰς 
κρίσεις ὁμοίως οἷς ἐκεῖνος ἐπηρεάζξοι; τούτους ἔδει πλέον 
ἔχοντας ἀπελϑεῖν. καὶ τοὐναντίον. οὗς φανερὸς γένοιτο 
προϑυμούμενος ὠφελεῖν χαλεπὸν ἦν μὴ καὶ ξημιωϑῆναι. 90 

Γινομένων δὲ τούτων οὐ κατὰ τύχην, ἀλλ᾽ οἷον ἐκ πα- 
ρασκευῆς καὶ ὁμαλῶς. αἰσϑόμενος τὴν αἰτίαν o Δύσαν-- 
δρος οὐκ ἀπεκρύπτετο πρὸς τοὺς φίλους, ἀλλ ἔλεγεν, 
ὡς Óv αὐτὸν ἀτιμάξοιντο, καὶ παρεκάλει ϑεραπεύειν ἰόν- 
τας τὸν βασιλέα καὶ τοὺς μᾶλλον αὐτοῦ δυναμένους. 95 

VIIL Ὡῶς οὖν ταῦτα πράττειν καὶ λέγειν ἐδόκει 
φϑόνον ἐκείνῳ μηχανώμενος, ἔτι μᾶλλον αὐτοῦ καϑό--. 
ψασϑαι βουλόμενος ̓ 4γησίλαος ἀπέδειξε κρδοδαίτην καὶ 
προσεῖπεν, ὡς λέγεται; πολλῶν ἀκουόντων" ,INOv οὖν 

ϑεραπευέτωσαν οὗτοι ἀπιόντες τὸν ἐμὸν κρεοδαίτην."" 3 
᾿ἀχϑόμενος οὖν ὁ Λύσανδρος λέγει πρὸς αὐτόν" .(Ἤιδεις 

θ0θᾶρα σαφῶς. ᾿4γησίλαε, φίλους ἐλαττοῦν.““ ,Hibsw ἔφη 
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τοὺς ἐμοῦ μεῖξον δύνασϑαι βουλομένους.“ Καὶ ὁ AU- 
σανδρος ..411λλ: ἴσως“ ἔφη ..ταῦτα σοὶ λέλεκται βέλτιον 

ἢ ἐμοὶ πέπρακται. zog δέ μοι τινὰ τάξιν καὶ χώραν, 
ἔνϑα μὴ λυπῶν ἔσομαί δοι χρήσιμος.“ "Ex τούτου πέμ-- 

ὅ πεται μὲν ἐφ᾽ Ἑλλήσποντον, καὶ Σπιϑριδάτην, ἄνδρα 
Πέρσην, ἀπὸ τῆς Φαρναβάξου χώρας μετὰ χρημάτων 
συχνῶν καὶ διακοσίων ἱππέων ἥγαγξ πρὸς τὸν Ayqyot- 
Aaov, οὐκ ἔληγε δὲ τῆς ὀργῆς, ἀλλὰ βαρέως φέρων ἤδη 
τὸν λοιπὸν χρόνον ἐβούλευεν, ὅπως τῶν δυεῖν οἴκων 

Ιοτὴν βασιλείαν ἀφελόμενος εἰς μέσον ἅπασιν ἀποδοίη 
Σπαρτιάταις. Καὶ ἐδόκει μεγάλην ἂν ἀπεργάσασϑαι 
κίνησιν ἐκ ταύτης τῆς διαφορᾶς, εἰ μὴ πρότερον ἐτελεύ-- 
τησεν εἰς Βοιωτίαν στρατεύσας. Οὕτως αἱ φιλότιμοι 
φύσεις ἐν ταῖς πολιτείαις τὸ ἄγαν μὴ φυλαξάμεναι τοῦ 

15 ἀγαϑοῦ μεῖξον τὸ κακὸν ἔχουσι. Καὶ γὰρ εἰ ὐσανδφος 
qv φορτικόρ, ὥσπερ ἦν, ὑπερβάλλων τῇ φιλοτιμίᾳ τὸν 

καιρόν, οὐκ ἠγνόει δήπουϑεν ᾿Αγησίλαος ἑτέραν ἀμεμ-- 

πτοτέραν ἐπανόρϑωσιν οὖσαν ἀνδρὸς ἐνδόξου καὶ φιλο-- 
τίέμου πλημμελοῦντος. ᾿᾽41λλ1: ἔοικε ταὐτῷ πάϑει μήτε 

20 ἐκεῖνος ἄρχοντος ἐξουσίαν γνῶναι μήτε οὗτος ἄγνοιαν 
ἐνεγκεῖν συνήϑους. 

ΙΧ. Ἐπεὶ δὲ Τισαφέρνης ἐν ἀρχῇ μὲν φοβηϑεὶς τὸν 
᾿Δγησίλαον ἐποιήσατο σπονδάς, ὡς τὰς πόλεις αὐτῷ τὰς 
Ἑλληνίδας ἀφήσοντος αὐτονόμους βασιλέως, ὕστερον δὲ 

46 πεισϑεὶς ἔχειν δύναμιν ἱκανὴν ἐξήνεγκε τὸν πόλεμον, 

ἄσμενος ὁ ̓ Δγησίλαος ἐδέξατο. Προσδοκία γὰρ ἦν με- 
γάλη τῆς στρατείας" καὶ δεινὸν ἡγεῖτο τοὺς μὲν σὺν 
Ξενοφῶντι μυρίους ἥκειν ἐπὶ ϑάλατταν, ὁσάκις ἐβου- 
λήϑησαν αὐτοὶ τοσαυτάκις βασιλέα νενικηκότας, αὐτοῦ 

80 δὲ Μακεδαιμονέων ἄρχοντος ἡγουμένων γῆς καὶ ϑαλάσ- 
δης μηδὲν ἔργον ἄξιον ὑνήμης φανῆναι πρὸς τοὺς ἜἝλ- 
ληνας. Εὐϑὺς οὖν ἀμυνόμενος ἀπάτῃ δικαίᾳ τὴν ΤΊ- 
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σαφέρνους ἐπιορκίαν ἐπέδειξεν ὡς ἐπὶ Καρίαν προάξων. 
Ἐκεῖ δὲ τὴν δύναμιν τοῦ βαρβάρου συναϑροίσαντος 
ἄρας εἰς Φρυγίαν ἐνέβαλε. Καὶ πόλεις μὲν εἷλε συχνὰς 
καὶ χρημότων ἀφϑόνων ἐκυρέευσεν, ἐπιδεικνύμενος τοῖς 
φίλοις, ὅτι τὸ μὲν σπεισάμενον ἀδικεῦν τῶν ϑεῶν ἔστι 5 

καταφρονεῖν, ἐν δὲ τῷ παραλογίξεσϑαι τοὺς πολεμίους 

οὐ μόνον τὸ δέκαιον, ἀλλὰ καὶ δόξα πολλὴ καὶ τὸ uso" 
ἡδονῆς κερδαίνειν ἔνεστι. Τοῖς δὲ ἱππεῦσιν ἐλαττωϑεὶς 
καὶ τῶν ἱερῶν ἀλόβων φανέντων ἀναχωρήσας εἰς Ἔφε- 
Gov ἱππικὸν συνῆγε, τοῖς εὐπόροις προειπών, εἰ μὴ βού--τὸ 
λονται στρατεύεσθαι, παρασχεῖν ἕκαστον ἵππον ἀνϑ' 
ἑαυτοῦ καὶ ἄνδρα. Πολλοὶ δ᾽ ἦσαν οὗτοι, καὶ συνέβαινε 
τῷ ̓ 4γησιλάῳ ταχὺ πολλοὺς καὶ πολεμικοὺς ἔχειν ἱππεῖς 
ἀντὶ δειλῶν ὁπλιτῶν. [Ἐμισϑοῦντο γὰρ ot μὴ βουλό- 
uevoL στρατεύεσϑαι τοὺς βουλομένους στρατεύξσϑαι, οὗ 15 
δὲ μὴ βουλόμενοι ἵππεύειν τοὺς βουλομένους ἱππεύειν. 
Καὶ γὰρ τὸν ᾿Δγαμέμνονα ποιῆσαι καλῶς, ὅτι ϑήλειαν 
ἵππον ἀγαϑὴν λαβὼν κακὸν ἄνδρα καὶ πλούσιον ἀπήλ-- 
λαξε τῆς στρατείας. Ἐπεὶ δὲ κελεύσαντος αὐτοῦ τοὺς 
αἰχμαλώτους ἀποδύοντες ἐπίπρασκον oí λαφυροπῶλαι,20 
καὶ τῆς μὲν ἐσθῆτος ἦσαν ὠνηταὶ πολλοί, τῶν δὲ σωμά- 
τῶν λευκῶν καὶ ἁπαλῶν παντάπασι διὰ τὰς σκιατρα- 
φίας γυμνουμένων κατεγέλων ὡς ἀχρήστων καὶ μηδενὸς 
ἀξίων, ἐπιστὰς ὁ ̓ 4γησίλαος ..Οὗτοι μὲν“ εἶπεν olg μά- 
χεσϑε, ταῦτα δὲ ὑπὲρ ὧν μάχεσϑε."“ 25 

X. Καιροῦ δὲ ὄντος αὖϑις ἐμβαλεῖν εἰς τὴν πολε- 
μίαν προεῖπεν sig Πυδίαν ἀπάξειν. οὐκέτι ψευδόμενος 
ἐνταῦϑα τὸν Τισαφέρνην" ἀλλ ἐκεῦνος ἑαυτὸν ἐξηπά- 
τησε, διὰ τὴν ἔμπροσϑεν ἀπάτην ἀπιστῶν τῷ ̓ “γησιλάῳ 

601 καὶ νῦν γοῦν αὐτὸν ἄψεσϑαι τῆς Καρίας νομίξων οὔσης 80 

δυσίππου πολὺ τῷ ἱππικῷ λειπόμενον. Ἐπεὶ δέ, ὡς 
προεῖπεν, ὁ ̓ Δγησίλαος ἧκεν εἰς τὸ περὶ Σάρδεις πεδίέον, 
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ἠναγκάξετο κατὰ σπουδὴν ἐκεῖθεν «v βοηϑεῖν ὁ Τισα- 
φέρνης᾽ καὶ τῇ ἵππῳ διεξελαύνων διέφϑειρε πολλοὺς 
τῶν ἀτάκτως τὸ πεδίον πορϑούντων. Ἐννοήσας οὖν ὁ 
᾿4γησίλαος. ὅτι τοῖς πολεμίοις οὕπω πάρεστι τὸ πεξόν, 

5 αὐτῷ δὲ τῆς δυνάμεως οὐδὲν ἄπεστιν. ἔσπευσε διαγω- 
νίσασϑαι. Καὶ τοῖς μὲν ἱππεῦσιν ἀναμίξας τὸ πελταστι- 
κὸν ἐλαύνειν ἐκέλευσεν ὡς τάχιστα καὶ προσβάλλειν τοῖς 
ἐναντίοις, αὐτὸς δὲ εὐϑὺς τοὺς ὁπλίτας ἐπῆγε. Γενο-- 
μένης δὲ τροπῆς τῶν βαρβάρων ἐπακολουϑήσαντες οἵ 

10 Ἕλληνες ἔλαβον τὸ στρατόπεδον καὶ πολλοὺς ἀνεῖλον. 
Ἐκ ταύτης τῆς μάχης οὐ μόνον ὑπῆρξεν αὐτοῖς ἄγειν 
καὶ φέρειν ἀδεῶς τὴν βασιλέως χώραν. ἀλλὰ καὶ δέκην 
ἐπιδεῖν Τισαφέρνην διδόντα, μοχϑηρὸν ἄνδρα καὶ τῷ 
γένει τῶν Ἑλλήνων ἀπεχϑέστατον. Ἔπεμψε γὰρ εὐθέως 

150 βασιλεὺς Τιϑραύστην ἐπὶ αὐτόν. ὃς ἐκείνου μὲν τὴν 
κεφαλὴν ἀπέτεμε, τὸν δὲ 4yqotAaov ἠξίου διαλυσάμενον 
ἀποπλεῖν οἴκαδε, καὶ χρήματα διδοὺς αὐτῷ προσέπεμψεν. 
Ο δὲ τῆς μὲν εἰρήνης ἔφη τὴν πόλιν εἶναι κυρίαν, evcos 

δὲ πλουτίξων τοὺς στρατιώτας ἤδεσϑαι μᾶλλον ἢ πλου- 

30rÀv αὐτός. καὶ ἄλλως ys μέντοι νομίξειν Ἕλληνας κα- 
λὸν οὐ δῶρα λαμβάνειν, ἀλλὰ λάφυρα παρὰ τῶν πολε- 
μίων. Ὅμως δὲ và Τιϑραύστῃ χαρίξεσϑαι βουλόμενος, 
ὅτι τὸν κοινὸν ἐχϑρὸν Ἑλλήνων ἐτετιμώρητο Τισαφέρ- 
νην, ἀπήγαγεν εἰς Φρυγίαν τὸ στράτευμα, λαβὼν ἐφό- 

96 διον παρ᾽ αὐτοῦ τριάκοντα τάλαντα. Καὶ καϑ' 000v ὧν 
σκυτάλην δέχεται παρὰ τῶν οἴκοι τελῶν κελεύουσαν 
αὐτὸν ἄρχειν ἅμα καὶ τοῦ ναυτικοῦ. Τοῦτο μόνῳ πάν- 
τῶν ὑπῆρξεν ᾿Δγησιλάῳ. Καὶ μέγιστος μὲν ἦν ópoAo- 
γουμένως καὶ τῶν τότε ξώντων ἐπιφανέστατος. ὡς εἴ- 

30 ρηκέ που καὶ Θεόπομπος, ἑαυτῷ ys μὴν ἐδίδου δὲ ἀρε- 
τὴν φρονεῖν μεῖξον ἢ διὰ τὴν ἡγεμονίαν. Τότε δὲ τοῦ 
ναυτικοῦ καταστήσας ἄρχοντα Πείσανδρον ἁμαρτεῖν 
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ἔδοξεν, ὅτι πρεσβυτέρων καὶ φρονιμωτέρων παρόντων 
οὐ σκεψάμενος τὸ τῆς πατρίδος, ἀλλὰ τὴν οἰκειότητα 
τιμῶν καὶ τῇ γυναικὶ χαριξόμενος, ἧς ἀδελφὸς ἦν ὁ 
Πείσανδρος. ἐκείνῳ παρέδωκε τὴν ναυαρχίαν. 

ΧΙ. Αὐτὸς δὲ τὸν στρατὸν καταστήσας εἰς τὴν ὑπὸ ὃ 
Φαρναβάξῳ τεταγμένην χώραν οὐ μόνον ἐν ἀφϑόνοις 
διῆγε πᾶσιν, ἀλλὰ καὶ χρήματα συνῆγε πολλά" καὶ 
προελϑὼν ἄχρι Παφλαγονίας προσηγάγετο τὸν βασιλέα 

τῶν Παφλαγόνων Κότυν, ἐπιϑυμήσαντα τῆς φιλίας αὐ-- 
τοῦ δι᾽ ἀρετὴν καὶ πίστιν. Ὁ δὲ Σπιϑριδάτης, ὡς ἀπο- 10 
στὰς τοῦ Φαρναβάξου τὸ πρῶτον ἦλϑε πρὸς τὸν ᾿4γησί- 
λαον, ἀεὶ συναπεδήμει καὶ συνεστράτευεν αὐτῷ, καλ-- 
λιστον υἱὸν μὲν ἔχων Μεγαβάτην, οὗ παιδὸς ὄντος ἤρα 
σφοδρῶς ᾿4γησίλαος. καλὴν δὲ καὶ ϑυγατέρα παρϑένον 
ἐν ἡλικίᾳ γάμου. Ταύτην ἔπεισε γῆμαι τὸν Κότυν 015 
᾿Δγησίλαος" καὶ λαβὼν παρ᾽ αὐτοῦ χιλίους ἱππεῖς καὶ 
δισχιλίους πελταστὰς αὖϑις ἀνεχώρησεν εἰς Φρυγίαν 

καὶ κακῶς ἐποίει τὴν Φαρναβαξου χώραν οὐχ ὑπομένον-- 
τος οὐδὲ πιστεύοντος τοῖς ἐρύμασιν, ἀλλὰ ἔχων ἀεὶ τὰ 
πλεῖστα σὺν ἑαυτῷ τῶν τιμίων καὶ ἀγαπητῶν ἐξεχώρει. 20 

xol ὑπέφευγεν ἄλλοτε ἀλλαχόσε τῆς χώρας μεϑιδρυόμε- 
νος. μέχρι οὗ παραφυλάξας αὐτὸν ὁ Σπιϑριδάτης καὶ 
παραλαβὼν Ἡριππίδαν τὸν Σπαρτιάτην ἔλαβε τὸ στρα- 
τόπεδον καὶ τῶν χρημάτων ἁπάντων ἐκράτησεν. Ἔνϑα 
δὴ πικρὸς ὧν ὁ Ἡριππίδας ἐξεταστὴς τῶν κλαπέντων 25 

καὶ τοὺς βαρβάρους ἀναγκάξων ἀποτέϑεσϑαι καὶ πάντα 
ἐφορῶν καὶ διερευνώμενος παρώξυνε τὸν Σπιϑριδάτην, 
ὥστε ἀπελϑεῖν εὐθὺς εἰς Σάρδεις μετὰ τῶν Παφλαγό-- 

θθῶνων. Τοῦτο λέγεται τῷ ᾿4γησιλάῳ γενέσϑαι πάντων 
ἀνιαρότατον. Ἤχϑετο μὲν γὰρ ἄνδρα γενναῖον ἀποβε-- 30 
βληκὼς τὸν Σπιϑριδάτην καὶ σὺν αὐτῷ δύναμιν οὐκ 
ὀλίγην, ἠσχύνετο δὲ τῇ διαβολῇ τῆς μικρολογέας καὶ 
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ἀνελευθερίας, ἧς οὐ μόνον αὑτόν, ἀλλὰ xol τὴν πα- 
τρίδα καϑαρεύουσαν &sl παρέχειν ἐφιλοτιμεῖτο. Χωρὶς 
δὲ τῶν ἐμφανῶν τούτων ἐἔκνιξεν αὐτὸν οὐ μετρίως ὃ 

τοῦ παιδὸς ἔρως ἐνεσταγμένος , εἰ καὶ πάνυ παρόντος 
5 αὐτοῦ τῷ φιλονείκῳ χρώμενος ἐπειρᾶτο νεανικῶς ἀπο- 
μάχεσϑαι πρὸς τὴν ἐπιϑυμίαν. Kat ποτε τοῦ Μεγαβά- 
του προσιόντος ὡς ἀσπασομένου καὶ φιλήσοντος ἐξέκλι- 
νεν. Ἐπεὶ δὲ ἐκεῖνος αἰσχυνθεὶς ἐπαύσατο καὶ τὸ λοι- 
πὸν ἄπωϑεν ἤδη προσηγόρευεν, ἀχϑόμενος αὖ πάλιν 

10 καὶ μεταμελόμενος τῇ φυγῇ τοῦ φιλήματος 0 ̓ 4γησέλαος 
προσεποιεῖτο ϑαυμάξειν, ὃ τι δὴ παϑὼν αὐτὸν 0 Μεγα- 
βάτης ἀπὸ στόματος οὐ φιλοφρονοῖτο. .. Σὺ γὰρ αἴτιος" 
of συνήϑεις ἔφασαν ..οὐχ ὑποστάς. ἀλλὰ τρέσας τὸ φί- 
λημα τοῦ καλοῦ καὶ φοβηϑείς" ἐπεὶ καὶ νῦν ἂν ἔλϑοι 

15 σου πεισϑεὶς ἐκεῖνος ἐντὸς φιλήματορ᾽ ἀλλ᾽ ὅπως αὖϑις 

οὐκ ἀποδειλιάσεις.“ Χρόνον οὐν τινὰ πρὸς ἑαυτῷ yt- 

νόμενος ὁ 4yqo(Aaog καὶ διασιωπήσας Οὐδέν“ ἔφη 

δεινὸν πείϑειν ὑμᾶς ἐκεῖνον" ἐγὼ γάρ μοι δοκῶ τήναν 
τὰν μάχαν τὰν περὶ τοῦ φιλάματος ἄδιον ἂν μάχεσϑαι 

20 πάλιν ἡ n πάντα ὅσα τεϑέαμαι χρυσία μον yevéctat.** Του- 
οὗτος μὲν ἦν τοῦ Μεγαβάτου παρόντος, ἀπελθόντος ys 

μὴν οὕτω περικαῶς ἔσχεν. ὡς χαλεπὸν εἰπεῖν. εἰ πάλιν 
«v μεταβαλομένου καὶ φανέντος ἐνεκαρτέρησε μὴ φιλη- 
ϑῆναι. 

25 ΧΙ]. Μετὰ ταύτα Φαρνάβαξος εἰς λόγους αυτῷ συν- 
ελθεῦῖν ἠθέλησε, καὶ συνῆγεν ἀμφοτέρους ὧν ξένος ὁ 
Κυξικηνὸς ᾿“πολλοφάνης. Πρότερος δὲ μετὰ τῶν φίλων 
ὁ ̓Αγησίλαος ἐλϑὼν εἰς τὸ χωρίον ὑπὸ σκιᾷ τινι πόας 

οὔσης βαϑείας καταβαλὼν ἑαυτὸν ἐνταῦϑα περιέμενξ 

βϑοτὸν Φαρνάβαζον. Ὁ δὲ ὡς ἐπῆλϑεν, ὑποβεβλημένων 

αὐτῷ κωδίων τὸ μαλακῶν καὶ ποικέλων δαπέδων, αἰδε- 
σϑεὶς τὸν ᾿Αγησίλαον οὕτω κατακείμενον κατεκλένη καὶ 
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αὐτὸς. ὡς ἔτυχεν. ἐπὶ τῆς πόας χαμᾶξε, καίπερ ἐσϑῆτα 
ϑαυμαστὴν λεπτότητι καὶ βαφαῖς ἐνδεδυκώς. ᾿Δσπασά- 
ὠδνοι δὲ ἀλλήλους 0 μὲν Φαρνάβαξος οὐκ ἠπόρει λόγων 
δικαίων. ἄτε δὴ πολλὰ καὶ μεγάλα ΔΜακεδαιμονίοις χρή-- 
σιμος γεγονὼς ἐν τῷ πρὸς ᾿Αϑηναίους πολέμῳ, νῦν δὲ ὅ 
πορϑούμενος ὑπ᾽ αὐτῶν" ὁ δὲ ᾿Αγησίλαος, ὁρῶν τοὺς 
σὺν αὐτῷ Σπαρτιάτας ὑπ᾽ αἰσχύνης κύπτοντας εἰς τὴν 
γῆν καὶ διαποροῦντας (ἀδικούμενον γὰρ ἑώρων τὸν 
Φαρναβαξονὶὴ ,,Husic** εἶπεν ,,0 Φαρνάβαξε. καὶ φίλοι 
ὄντες πρότερον βασιλέως ἐχρώμεϑα τοῖς ἐκείνου πράγ-- 10 
μασι φιλικῶς καὶ νῦν πολέμιοι γεγονότες πολεμικῶς. 

"Ev οὖν καὶ σὲ τῶν βασιλέως κτημάτων ὁρῶντες εἶναι 
βουλόμενον, εἰκότως διὰ σοῦ βλάπτομεν ἐκεῖνον. Aq 
ἧς δ᾽ ἂν ἡμέρας σεαυτὸν ἀξιώσῃς Ἑλλήνων φίλον καὶ 
σύμμαχον μᾶλλον ἢ δοῦλον λέγεσϑαι βασιλέως, ταύτην 15 

νόμιξε τὴν φάλαγγα καὶ τὰ ὅπλα καὶ τὰς ναῦς καὶ πάν-- 
τας ἡμᾶς τῶν σῶν κτημάτων φύλακας εἶναι καὶ τῆς 
ἐλευϑερίας. ἧς ἄνευ καλὸν ἀνθρώποις οὐδὲν οὐδὲ ξη- 
λωτόν ἐστιν.“ Ἐκ τούτου λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ Φαρναάβα- 
Cog ἣν εἶχε διάνοιαν. «Ἐγὼ γάρ“ εἶπεν .,ἐὰν μὲν ἄλλον 30 
ἐκπέμψῃ βασιλεὺς στρατηγόν, ἔσομαι μεϑ' ὑμῶν, ἐὰν 
δ᾽ ἐμοὶ παραδῷ τὴν ἡγεμονίαν, οὐδὲν ἐλλείψω προϑυ- 
μίας ἀμυνόμενος ὑμᾶς καὶ κακῶς ποιῶν ὑπὲρ ἐκείνου." 
Ταῦτα δ᾽ ἀκούσας ὁ ᾿Δ4γησίλαος ἤσϑη, καὶ τῆς δεξιᾶς 
αὐτοῦ λαβόμενος καὶ συνεξαναστάς... Εἴθε," εἶπεν ., ὦ 36 
Φαρνάβαξε, τοιοῦτος ὧν φίλος ἡμῖν γένοιο μᾶλλον ἢ 

πολέμιος." 
XIII. "4zivrog δὲ τοῦ Φαρναβάζου μετὰ τῶν φύ- 

λων, ὁ υἱὸς ὑπολειφϑεὶς προσέδραμε τῷ ᾿4γησιλάῳ καὶ 
μειδιῶν εἶπεν. Ἐγώ σε ξένον, ὦ ̓ Δγησίλαξδ. ποιοῦμαι" 30 

608 καὶ παλτὸν ἔχων ἐν τῇ χειρὶ δίδωσιν αὐτῷ. “]εξάμενος 
οὖν ὁ ̓ Δγησίλαος καὶ ἡσϑεὶς τῇ τε ὄψει καὶ τῇ φιλοφρο- 
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σύνῃ τοῦ παιδὸς ἐπεσκόπει vovg παρόντας, si τις ἔχοι 

τι τοιοῦτον, οἷον ἀντιδοῦναι καλῷ καὶ γενναίῳ δῶρον. 

Ἰδὼν δὲ ἵππον ᾿4δαίου τοῦ γραφέως κεκοσμημένον φα- 
λάροις, ταχὺ ταῦτα περισπάσας τῷ μειρακίῳ δέδωσι. Καὶ 

5 τὸ λοιπὸν οὐκ ἐπαύετο μεμνημένος, ἀλλὰ καὶ χρόνῳ πε- 
ουἵόντι τὸν οἶκον ἀποστερηϑέντος αὐτοῦ καὶ φυγόντος 
ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν εἰς Πελοπόννησον ἰσχυρῶς ἐπεμε- 

λεῖτο᾽ καί τι καὶ τῶν ἐρωτικῶν αὐτῷ συνέπραξεν. Ἦρά- 
σϑη γὰρ ἀϑλητοῦ παιδὸς ἐξ ᾿ἀϑηνῶν ἐπεὶ δὲ μέγας 

ιο ὧν καὶ σκληρὸς Ὀλυμπίασιν ἐκινδύνευσεν ἐκκριϑῆναι, 

καταφεύγει πρὸς τὸν “Αγησίλαον ὁ ὁ Πέρσης δὲ sópevog ὑπὲρ 

τοῦ παιδός" ὁ δὲ καὶ τοῦτο βουλόμενος αὐτῷ χαρίξε- 

σϑαι μάλα μόλις διεπράξατο σὺν πολλῇ πραγματείᾳ. 
Τάλλα μὲν γὰρ ἦν ἀκριβὴς καὶ νόμιμος. ἐν δὲ τοῖς φι- 

15 λικοῖς πρόφασιν ἐνόμιξεν εἶναι τὸ λίαν δέκαιον. [4να]- 
φέρεται γοῦν ἐπιστόλιον αὐτοῦ πρὸς Ἰδριέα τὸν Κᾶρα 
τοιοῦτο .οΝικέίας εἰ μὲν μὴ ἀδικεῖ. ἄφες" εἰ δὲ ἀδυκεῖ, 
ἡμῖν ἄφες, πάντως δὲ ἄφες.“ Ἐν μὲν οὖν τοῖς πλεί- 
ὅτοις τοιοῦτος ὑπὲρ τῶν φέλων ὁ ̓ 4γησίλαος" ἔστι δὲ 

200z0v πρὸς τὸ συμφέρον ἐχρῆτο τῷ καιρῷ μᾶλλον, ὡς 

ἐδήλωσεν, ἀναξυγῆς αὐτῷ ϑορυβωδεστέρας γενομένης, 

ἀσϑενοῦντα καταλιπὼν τὸν ἐρώμενον. Ἐκείνου γὰρ 
δεομένου καὶ καλοῦντος αὐτὸν ἀπιόντα μεταστραφεὶς 
εἶπεν. ὡς χαλεπὸν ἐλεεῖν ἅμα καὶ φρονεῖν. Τουτὶ μὲν 

25 Ἱερώνυμος ὁ φιλόσοφος ἱστόρηκεν. 
XIV. Ἤδη δὲ περιϊόντος ἐνιαυτοῦ δευτέρου τῇ 

στρατηγίᾳ πολὺς ἄνω λόγος ἐχώρει τοῦ ᾿Δγησιλάου, καὶ 

δόξα ϑαυμαστὴ κατεῖχε τῆς v6 σωφροσύνης αὐτοῦ καὶ 
εὐτελείας καὶ μετριότητος. Ἐσκήνου μὲν γὰρ ἀποδημῶν 

80 xc" αὑτὸν ἐν τοῖς ἁγιωτάτοις ἱεροῖς. ἃ μὴ πολλοὶ κα- 

ϑορῶσιν ἄνϑρωποι πράττοντας ἡμᾶς, τούτων τοὺς ϑεοὺς 
ποιούμενος ἐπόπτας καὶ μάρτυρας - ἐν δὲ χιλιάσι στρα- 
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τιωτῶν τοσαύταις οὐ ῥαδίως ἄν τις εἶδε φαυλοτέραν 

στιβάδα τῆς ᾿4γησιλάου. Πρός τε ϑάλπος οὕτω καὶ 
ψῦχος εἶχεν, ὥσπερ μόνος ἀεὶ χφῆσϑαι ταῖς ὑπὸ τοῦ 
ϑεοῦ κεκραμέναις ὥραις πεφυκώς. Ἥδιστον δὲ ϑέαμα 

τοῖς κατοικοῦσι τὴν Aaíav Ἕλλησιν ἦσαν οὗ πάλαι βα- 5 

οεῖς καὶ ἀφόρητοι καὶ διαρρέοντες ὑπὸ πλούτου καὶ 
τρυφῆς ὕπαρχοι καὶ στρατηγοὶ δεδιότες καὶ ϑεραπεύον-- 
τες ἄνϑρωπον ἐν τρίβωνι περιϊόντα λιτῷ, καὶ πρὸς & 
ῥῆμα βραχὺ καὶ “ακωνικὸν ἁρμόξοντες ἑαυτοὺς καὶ με-- 
τασχηματίξοντες, ὥστε πολλοῖς ἐπήει τὰ τοῦ Τιμοϑέου 10 

λέγειν, 4 og τύραννος" χρυσὸν δὲ Ἕλλας οὐ 
δέδοικε." 

XV. Κινουμένης δὲ τῆς ᾿Ζσίας καὶ πολλαχοῦ πρὸς 
ἀπόστασιν ὑπεικούσης ἁρμοσάμενος τὰς αὐτόϑι πόλεις͵ 
καὶ ταῖς πολιτδίαις δίχα φόνου καὶ φυγῆς ἀνθρώπων 18 
ἀποδοὺς τὸν προσήκοντα κόσμον͵ ἐγνώκει πρόσω χωρεῖν 
καὶ τὸν πόλεμον διάρας ἀπὸ τῆς Ἑλληνικῆς ϑαλάττης 
περὶ τοῦ σώματος βασιλεῖ καὶ τῆς ἐν Ἐλβατάνοις καὶ 
Σούσοις εὐδαιμονίας διαμάχεσϑαι,καὶ περισπάσαι πρῶ-- 
τον αὐτοῦ τὴν σχολήν. ὡς μὴ καϑέξοιτο τοὺς πολέμους 20 
βραβεύων τοῖς Ἕλλησι καὶ διαφϑείρων τοὺς δημαγω- 

γούς. Ἐν τούτῳ δὲ ἀφικνεῖται πρὸς αὐτὸν Ἐπικυδίδας 

ὃ Σπαρτιάτης ἀπαγγέλλων. ὅτι πολὺς περιέστηκε τὴν 
Σπάρτην πόλεμος Ἑλληνικὸς καὶ καλοῦσυν ἐκεῖνον οἵ 
ἔφοροι καὶ κελεύουσι τοῖς οἶκον βοηϑεῖν. 25 

Ὦ, βάρβαρ᾽ ἐξευρόντες Ἕλληνες κακά" 
τί γὰρ ἂν τις ἄλλο τὸν φϑόνον ἐκεῖνον προσείποι καὶ 
τὴν τότε σύστασιν καὶ σύνταξιν ἐφ᾽ ἑαυτοὺς τῶν Ἑλλή- 
vov; ot τῆς τύχης ἄνω φερομένης ἐπελάβοντο, καὶ τὰ 
ὅπλα πρὸς τοὺς βαρβάρους βλέποντα καὶ τὸν πόλεμον δ0 

β0ρ4ἤδη τῆς Ἑλλάδος ἐξῳκισμένον αὖϑις εἰς ἑαυτοὺς ἔτρε-- 

ψαν. Οὐ γὰρ ἔγωγε συμφέρομαι τῷ Κορινθίῳ Ζημα- 
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ράτῳ μεγάλης ἡδονῆς ἀπολελεῖφϑαι φήσαντι vovg μὴ 
ϑεασαμένους Ἕλληνας ᾿Αλέξανδρον ἐν τῷ Ζαρείου ϑρό- 
vo καϑήμενον, ἀλλ᾽ εἰκότως ἂν οἶμαι δακρῦσαι συν- 
νοήσαντας, ὅτι ταῦτα ᾿4λεξάνδρῳ καὶ Μακεδόσιν ἀπέ- 

5 Auxov οἵ τότε τοὺς τῶν Ἑλλήνων στρατηγοὺς περὶ ds 
κτρα καὶ Κορώνειαν καὶ Κόρινϑον καὶ ᾿“ρκαδίαν κατ- 
ανήλωσαν. ᾿4γησιλάῳ μέντοι οὐδὲν κρεῖσσον ἢ μεῖξόν 
ἐστι τῆς ἀναχωρήσεως ἐκείνης διαπεπραγμένον οὐδὲ γέ- 
yovs παράδειγμα πειϑαρχίας καὶ δικαιοσύνης ἕτερον 

10 κάλλιον. Ὅπου γὰρ ᾿ἀννίβας ἤδη κακῶς πράττων καὶ 
περιωϑούμενος ἐκ τῆς Ἰταλίας μάλα μόλις ὑπήκουσε 
τοῖς ἐπὶ τὸν οἴκοι πόλεμον καλοῦσιν, ᾿Δλέξανδρος δὲ 
καὶ προσεπέσκωψε πυϑόμενος τὴν πρὸς yv ᾿ἀντιπά- 
τρου μάχην εἰπών «Ἔοικεν, ὦ ἄνδρες, Ove ΖΙαρεῖον 

6 ἡμεῖς ἐνικῶμεν ἐνταῦϑα, ἐκεῖ τις ἐν ᾿ἀρκαδίέᾳ γεγονέ- 
ναι μυομαχία"“ πῶς οὐκ ἦν ἄξιον τὴν Σπάρτην μακα- 

ρέσαι τῆς ᾿4γησιλάου τιμῆς πρὸς ταύτην καὶ πρὸς τοὺς 
νόμους τῆς εὐλαβείας; ὃς ἅμα τῷ τὴν σκυτάλην ἐλϑεῖν 

εὐτυχίαν τοσαύτην καὶ δύναμιν παροῦσαν καὶ τηλικαύ- 
ϑύτας ἐλπίδας ὑφηγουμένας ἀφεὶς καὶ προέμενος εὐϑὺς 

ἀπέπλευσεν ἀτελευτήτῳ ἐπὶ ἔργῳ, πολὺν ἑξαυτοῦ 
πόϑον τοῖς συμμάχοις ἀπολιπών, καὶ μάλιστα δὴ τὸν 
Ἐρασιστράτου τοῦ Φαίακος ἐλέγξας λόγον εἰπόντος, ὡς 

εἰσὶ δημοσίᾳ μὲν “ακεδαιμόνιοι βελτίονες, ἰδίᾳ δὲ ᾽'4ϑη- 
ϑοναῖοι. Βασιλέα γὰρ ἑαυτὸν καὶ στρατηγὸν ἄριστον ἐπι- 

δειξάμενος͵ ἔτι βελτέονα καὶ ἡδίονα τοῖς χρωμένοις ἰδέᾳ 
φίλον καὶ συνήϑη παρέσχε. Τοῦ δὲ Περσικοῦ νομίσμα- 

τος χάραγμα τοξότην ἔχοντος, ἀναξευγνύων ἔφη μυρίοις 
τοξόταις ὑπὸ βασιλέως ἐξελαύνεσϑαι τῆς ᾽4σίας" τοσού-- 

80rOv γὰρ sig ᾿ἀϑήνας καὶ Θήβας κομισϑέντων καὶ δια- 

δοϑέντων τοῖς δημαγωγοῖς ἐξεπολεμώϑησαν. οἵ δῆμοι 
πρὸς τοὺς Σπαρτιάτας. 
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XVI. Ὡς δ διαβὰς τὸν Ἑλλήσποντον ἐβάδιξε διὰ 

mov δὲ πρὸς poss ἐπυνθάνετο, πότερον ὡς φιλίαν 
ἢ ὡς πολεμέαν διαπορεύηται τὴν χῶραν. Οἵ μὲν οὖν 
ἄλλοι πάντες φιλικῶς ἐδέχοντο καὶ παρέπεμπον, ὡς ἕκα-- 5 

στος δυνάμεως εἶχεν᾽" οὗ δὲ καλούμενοι Τράλλεις, οἷς 

καὶ Ξέρξης ἔδωκεν, ὡς λέγεται. δῶρα. τῆς διόδου μι-- 
σϑὸν ἤτουν τὸν ᾿Δγησίλαον ἑκατὸν ἀργυρίου τάλαντα 

καὶ τοσαύτας γυναῖκας. Ὁ δὲ κατειρωνευσάμενος αὖ-- 
τοὺς καὶ φήσας" .,Τί ovv οὐκ εὐθὺς ἦλϑον ληψόμε- 10 
voi; προῆγε, καὶ συμβαλὼν αὐτοῖς παρατεταγμένοις 
ἐτρέψατο καὶ διέφϑειρε πολλούς. Τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ τῷ 
βασιλεῖ τῶν Μακεδόνων ἐρώτημα προσέπεμψε" φήσαν- 
τος δὲ βουλεύσεσϑαι, .. Βουλευέσϑω τοίνυν ἐκεῖνος“ si- 
πὲν ο»νἡμεῖς δὲ δὴ πορευόμεϑα."“ Θαυμάσας οὖν τὴν τόλ-- 15 
pov αὐτοῦ καὶ δείσας ὁ βασιλεὺς ἐκέλευσεν ὡς qíAov 
προάγειν. Τῶν δὲ Θετταλῶν τοῖς πολεμίοις συμμα-- 
χούντων ἐπόρϑει τὴν χώραν. Εἰς 0$ “άρισσαν ἔπεμψε 
Ξενοκλέα καὶ Σικύϑην περὶ φιλίας" συλληφϑέντων δὲ 
τούτων καὶ παραφυλασσομένων οἷ μὲν ἄλλοι βαρέως 30 
φέροντες ὥοντο δεῖν τὸν ᾿4γησίλαον περιστρατοπεδεύ-- 
σαντα πολιορκεῖν τὴν Λάρισσαν, ὃ δὲ φήσας οὐκ ἂν 
ἐθελῆσαι Θεσσαλίαν ὅλην λαβεῖν ἀπολέσας τῶν ἀνδρῶν 

τὸν ἕτερον ὑποσπόνδους αὐτοὺς ἀπέλαβε. Καὶ τοῦτο 
ἴσως ἐπ᾿ ᾿Δ4γησιλάῳ ϑαυμαστὸν οὐκ ἦν, ὃς πυϑόμενος 25 
μάχην μεγάλην γεγονέναι περὶ Κόρινϑον καὶ [ἄνδρας 

τῶν πάνυ ἐνδόξων ὡς ἔνι μάλιστα αἰφνίδιον, ἀπολωλέ- 

ναι τι καὶ] Σπαρτιατῶν μὲν ὀλίγους παντάπασι τεϑνηκέ- 

vat , παμπόλλους δὲ τῶν πολεμίων, οὐκ ὥφϑη περιχα- 

ρὴς οὐδὲ ἐπηρμένος, ἀλλὰ καὶ πάνυ βαρὺ στενάξας 80 
Φεῦ τῆς Ἑλλάδος““ ἔφη ..τοσούτους ἄνδρας ἀπολωλε- 
κυίας ὑφ᾽ αὑτῆς, ὅσοι ξῶντες ἐδύναντο νικᾶν ὁμοῦ 
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* 4 ^ 

σύμπαντας vovg βαρβάρους μαχόμενοι.“ Τῶν δὲ Dog-605 
3 - 

σαλίων προσκειμένων αὐτῷ καὶ κακούντων τὸ στρά- 
τευμα, πεντακοσίοις ἱππεῦσιν. ἐμβαλεῖν κελεύσας ovv 

- » e τ» 

αὑτῷ καὶ τρεψάμενος ἔστησε τρόπαιον ὑπὸ τῷ Ναρϑα- 
- , M N , c , 3 , [d 
8 κέῳ. Καὶ τὴν νίκην ὑπερηγάπησεν ἐκείνην, ovt συστη- 

, Ὁ / 

σάμενος ἵππικὸν evvog δι ἑαυτοῦ τουτῷ μόνῳ vovg ué- 
2 - -» 

γιστον ἐφ᾽ ἱππικῇ φρονοῦντας ἐκράτησεν. 
3 — » H ? XVII. Ἐνταῦϑα Ζιφρίδας οἴκοθεν ἔφορος ὧν ἀπήν- 

2. - , " : 
τησὲν αὐτῷ κελεύων εὐθὺς ἐμβαλεῖν εἰς τὴν Βοιωτίαν. 

» 3 / ^ . - 

100 δὲ. καίπερ ἀπὸ μείζονος παρασκευῆς ὕστερον τοῦτο 
- , , » " , " - 

ποιῆσαι διανοούμενος, οὐδὲν ὥετο δεῖν ἀπειϑεῖν τοῖς 
3 ^ E" ^ 5 

ἄρχουσιν, ἀλλὰ τοῖς τὲ μεϑ' ἑαυτοῦ προεῖπεν ἐγγὺς &- 
4 e , » » € , 3 , [4 L1 , E 

ναι τὴν ἡμέραν, ἐφ᾽ qv ἐξ “4 σίας ἡκουσι. καὶ δυο uo- 
ρας μετεπέμψατο τῶν περὶ Κόρινϑον στρατευομένων. 

" A» - , , - 5." 3 7 
15 Οἱ δὲ ἐν τῇ πολεδι “ακεδαίμοόνιοι τιμῶντες αὐτὸν ἕκη- 

“Ὁ 3 * - 

ουξαν τῶν νέων ἀπογράφεσϑαι vov βουλόμενον τῷ βα- 
» - 3 , σιλεῖ βοηϑεῖν. ᾿Απογραψαμένων δὲ πάντων προϑύΎμως͵, 

2, , 

of ἄρχοντες πεντήκοντα τοὺς ἀκμαιοτάτους καὶ ῥωμα- 
λεωτάτους ἐκλέξαντες ἀπέστειλαν. Ὁ δὲ ᾿4γησίλαος εἴσω 

20 Πυλῶν παρελθὼν καὶ διοδεύσας τὴν Φωκίδα φίλην ov- 
σαν. ἐπεὶ τῆς Βοιωτίας πρῶτον ἐπέβη καὶ περὶ τὴν Χαι- 

, /, 

ρώνειαν κατεστρατοπέδευσεν, ἅμα μὲν τὸν ἥλιον ἐκλεί- 
ποντα καὶ γινόμενον μηνοειδῆ κατεῖδεν. ἅμα δὲ ἤκουσε 

, , e , , M / τδῦναναι Πείσανδρον ἡττημένον ναυμαχέᾳ περὶ Κνίδον 
ς * , 5 € 

35 ὑπὸ Φαρναβαξου καὶ Κόνωνος. Ἠχϑέσϑη μὲν ovv, ὡς 
5.4 2 δ , L] A ' Pd 4 ' ' , 

εἰκὸς. ἔπι τούυτοις καὶ διὰ τὸν ἄνδρα καὶ διὰ τὴν πολιν, 
e 3 ᾿ - , 208 , , 3 οπῶς δὲ μὴ τοῖς στρατιώταις ἐπὶ μάχην βαδίξουσιν ἀϑυ- 

, , M 
μία καὶ φόβος ἐμπέσῃ. τἀναντία λέγειν ἐκέλευσε τοὺς 
EA , er e" - - 3 

ἀπὸ ϑαλάττης ἥκοντας, OTL νικῶσι τῇ ναυμαχίᾳ᾽ καὶ 
N y M 

30z:906400v ovrog ἐστεφανωμένος ἔϑυσεν εὐαγγέλια καὶ 

διέπεμπε μερίδας τοῖς φίλοις ἀπὸ τῶν τεϑυμένων. 
2 XVIII. Ἐπεὶ δὲ προϊὼν καὶ γενόμενος ἐν Κορωνείᾳ 
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κατεῖδε τους πολεμίους xal κατώφϑη, παρετάξατο δοὺς 
Ὀρχομενίοις τὸ εὐώνυμον κέρας. αὐτὸς δὲ τὸ δεξιὸν 

ἐπῆγεν. Of δὲ Θηβαῖοι τὸ μὲν δεξιὸν εἶχον αὐτοί, τὸ δὲ 
εὐώνυμον ᾿4ργεῖοι. 4ὅγει δὲ τὴν μάχην ὁ Ξενοφῶν ἐκεί- 
γὴν οἵαν οὐκ ἄλλην τῶν πώποτε γενέσθαι" καὶ παρῆν 5 

αὐτὸς τῷ ᾿Αγησιλάῳ συναγωνιξόμενος., ἐξ ᾿Ασίας διαβε- 

βηκώς. Ἡ μὲν οὖν πρώτη σύρφαξις οὐκ ἔσχεν ὠϑισμὸν 
οὐδὲ ἀγῶνα πολύν, ἀλλὰ οἵ τε Θηβαῖοι ταχὺ τοὺς Ὀρ-- 

χομενίους ἐτρέψαντο καὶ τοὺς ᾿Αργείους ὁ ̓ Αγησίλαος" 
ἐπεὶ δὲ ἀκούσαντες ἀμφότεροι τὰ εὐώνυμα πιέξεσθαι 10 
καὶ φεύγειν ἀνέστρεψαν, ἐνταῦϑα τῆς νίκης ἀκινδύνου 
παρούσης. εἰ τῆς κατὰ στόμα μάχης ὑφέσϑαι τοῖς Θη-- 
βαίοις ἠθέλησε καὶ παέειν ἑπόμενος παραλλάξαντας, ὑπὸ 
ϑυμοῦ καὶ φιλονεικίας ἐναντίος ἐχώρει τοῖς ἀνδράσιν 
ὥσασϑαι κατὰ κράτος βουλόμενος. OL δὲ οὐχ ἧττον ἐρ-- 15 
οωμένως ἐδέξαντο, καὶ μάχη γένεται δὲ ὅλου μὲν ἰσχυρὰ 
τοῦ στρατεύματος, ἰσχυφοτάτη δὲ κατ᾿ ἐκεῖνον αὐτὸν ἐν 

τοῖς πεντήκοντα τεταγμένον, ὧν εἰς καιρὸν ἔοικεν ἡ 
φιλοτιμία τῷ βασιλεῖ γενέσθαι καὶ σωτήριος. ᾿4γωνιξό-. 

μδνον γὰρ ἐκϑύμως καὶ προκινδυνεύοντες ἄτρωτον μὲν 30 
αὐτὸν οὐκ ἐδυνήϑησαν φυλάξαι, πολλὰς δὲ διὰ τῶν 
ὅπλων δεξάμενον εἰς τὸ σῶμα πληγὰς δόρασι καὶ ξίφεσι 
μόλις ἀνήρπασαν ξῶντα, καὶ συμφράξαντες πρὸ αὐτοῦ 
πολλοὺς μὲν ἀνήρουν, πολλοὶ δὲ ἔπιπτον. Ὅς δὲ μέγα 
ἔργον ἦν ὥσασϑαι προτροπάδην τοὺς Θηβαίους. ἠναγ- 38 
κάσϑησαν ὅπερ ἐξ ἀρχῆς οὐκ ἐβούλοντο ποιῆσαι. Ζ1ιἔ-- 
στησαν γὰρ αὐτοῖς τὴν φάλαγγα καὶ διέσχον, εἶτα ἀτα-- 
κτότερον ἤδη πορευομένους, ὡς διεξέπεσον, ἀκολου-- 
ϑοῦντες καὶ παραϑέοντες ἐκ πλαγίων ἔπαιον. Οὐ μὴν 

ἐτρέψαντό 78; ἀλλ᾽ ἀπεχώρησαν οἵ Θηβαῖοι πρὸς τὸν 80 
Ελικῶνα μέγα τῇ μάχῃ φρονοῦντες, ὡς ἀήττητοι xc" 
αὑτοὺς γεγονότες. 

PLUT. VIT. Ili. 11 
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. n , , [ud Li 

XIX. "4yqe(Amog δέ, καίπερ ὑπὸ τραυμάτων 04-606 
- - 3 - 3 , 

λῶν κακῶς τὸ σῶμα διακείμενος. οὐ πρότερον ἐπὶ σκη- 
* 2 » ^'^ , 2 - 3 A , 

viv ἀπῆλθεν ἡ φοραδὴν ἐνεχϑῆναν προς τὴν φαλαγγα 
Ὁ “ "4 καὶ τοὺς νεκροὺς ἰδεῖν ἐντὸς τῶν ὅπλων συγκεκομισμέ- 

e - , 

5 vovg. Ὅσοι μέντοι vv πολεμίων εἰς τὸ ἱερὸν xavéqv- 
7 5 , 3 - n N e , 

γον, πᾶντας ἔκελευσεν ἀφεθῆναι. Πλησίον yog 0 veog 
e αν 2 P 3 ^- 2 - 

ἐστιν ὁ τῆς Ἰτωνίας ᾿“ϑηνᾶς. καὶ πρὸ αὐτοῦ τρόπαιον 
c , ^ 

ἕστηκεν, ὃ πάλαι Βοιωτοὶ Σπάρτωνος στρατηγοῦντος 
- 3 , 

ἐνταῦϑα νικήσαντες ᾿Δϑηναίους καὶ Τολμέδην ἀποκτεί- 
2) e ? € / , 2 / 10v«vvsg ἔστησαν. Auc δ᾽ ἡμέρᾳ βουλόμενος ἐξελέγξαι 

DN ς 2 , » 
τους Θηβαέους ὁ “4γησίλαος. δἰ διαμαχοῦνται, στεφα-- 

- M 2 7 ' , ?)4 κ“ n 4 
νοῦσϑαι μὲν ἐκέλευσε vovg στρατιῶτας. αὐλεῖν δὲ τοὺς 
αὐλητάς, ἵστάναι δὲ καὶ κοσμεῖν τρόπαιον ὡς νενικηκό- 

e S ow e ? - 5 , , τας. δὸς δὲ ἔπεμψαν of πολέμιοι νεκρῶν ἀναίρεσιν αὐ- 
ἸΙδτοῦντες, ἐσπείσατο, καὶ τὴν νίκην οὕτως ἐκβεβαιωσά-- 

psvog εἰς ΖΙελφοὺς ἀπεκομίσϑη, Πυϑίων ἀγομένων, καὶ 
τήν τὲ πομπὴν ἐπετέλει τῷ ϑεῷ καὶ τὴν δεκάτην ἀπέϑυε 

- - 3 ec , 

τῶν ἐκ τῆς Α'σίας λαφύρων ἑκατὸν ταλάντων ysvoué- 
2 , 3 

vqv. Ἐπεὶ δὲ ἀπενόστησεν οἴκαδε, προσφιλὴς μὲν ἦν 
5 A - n ΄ 3 a - ,ὕ M] 

20 εὐϑυς τοῖς πολίταις καὶ περίβλεπτος ἀπὸ τοῦ Mov καὶ 
- , 3 M [r4 ^" - - 

τῆς διαίτης οὐ yog, ὥσπερ οὗ πλεῖστοι τῶν στρατηγῶν, 

καῖνὸς ἐπανῆλθεν ἀπὸ τῆς ξένης καὶ κεκινημένος ὑπ 
3 - , d ἀλλοτρίων ἐθῶν καὶ δυσκολαίνων πρὸς τὰ οἴκοι καὶ ξυ-- 

-» 3 Δ € , ^ ; 

γομαχῶν, ἀλλὰ ὁμοίως τοῖς μηδεπώποτε τὸν Εὐρῶταν 
- , rn - . " 

25 διαβεβηκόσι τὰ παρόντα τιμῶν καὶ στέργων ov δεῖπνον 
N 5 , , 5 

ἤλλαξεν, ov λουτρόν, oU θεραπείαν γυναικός, OUX 
er ; 

ὁπλῶν κόσμον, ovx οἰκίας κατασκευήν, ἀλλὰ καὶ τὰς 
7 3 - [yd ^ ) - ϑύρας ἀφῆκεν οὕτως οὔσας σφόδρα παλαιάς, ὡς δοκεῖν 

5 , Mi 2 εἶναι ταῦτας ἐκείνας, ἂς ἐπέϑηκεν ᾿Αριστόδημος. Καὶ 
Α , - 

30TO κανναϑρόν φησιν ὃ Ξενοφῶν οὐδέν τι σεμνότερον 
Ω -" 2 , ' ^ - 2» , 

evvaL τῆς ἐκείνου ϑυγατρος ἢ τῶν cAÀAoOv. Kaovvete 

δὲ καλοῦσιν εἴδωλα γρυπῶν ξύλινα καὶ τραγελάφων, ἐν 
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οἷς κομίζουσι τὰς παῖδας ἐν ταῖς πομπαῖς. Ὁ μὲν ovv 
Ξενοφῶν ὄνομα τῆς ᾿4γησιλάου ϑυγατρὸς οὐ γέγραφε, 
καὶ ὃ Δικαίαρχος ἐπηγανάκτησεν, ὡς μήτε τὴν ᾽άγησι- 
λάου ϑυγατέρα μήτε τὴν Ἐπαμινώνδου μητέρα ywa- 
σκόντων ἡμῶν, ἡμεῖς δὲ εὕρομεν ἐν ταῖς Μακωνικαῖς 5 
ἀναγραφαῖς ὀνομαζομένην γυναῖκα μὲν ᾿Δ4γησιλάου 
Κλεόραν, ϑυγατέρας δὲ Εὐπωλίαν καὶ Προλύταν. Ἔστι 
δὲ καὶ λόγχην ἰδεῖν αὐτοῦ κειμένην ἄχρι νῦν ἐν 4ακε-- 
δαίμονι μηδὲν τῶν ἄλλων διαφέρουσαν. 

XX. Οὐ μὴν ἀλλὰ ὁρῶν ἐνίους τῶν πολιτῶν ἀπὸ 10 
ἱπποτροφίας δοκοῦντας εἶναί τινας καὶ μεγάλα φρο-- 
νοῦντας ἔπεισε τὴν ἀδελφὴν Κυνίσκαν ἄρμα καϑεῖσαν 
Ὀλυμπίασιν ἀγωνίσασϑαι, βουλόμενος ἐνδείξασϑαι τοῖς 
Ἕλλησιν, ὡς οὐδεμιᾶς ἐστιν ἀρετῆς. ἀλλὰ πλούτου καὶ 

δαπάνης v νέκη. Ξενοφῶντα δὲ τὸν σοφὸν ἔχων uso" 15 
ἑαυτοῦ σπουδαξόμενον ἐκέλευς τοὺς παῖδας ἐν Aoxs- 
δαίμονι τρέφειν μεταπεμψάμενον, ὡς μαϑησομένους 
τῶν μαϑημάτων τὸ κάλλιστον, ἄρχεσϑαι καὶ ἄρχειν. 
Τοῦ δὲ Δυσάνδρου τετελευτηκότος εὑρὼν ἑταιρείαν 
πολλὴν συνεστῶσαν, ἣν ἐκεῖνος εὐϑὺς ἐπανελϑὼν ἀπὸ 30 
τῆς ᾿Ασίας συνέστησεν ἐπὶ τὸν ᾿4γησίλαον, ὥρμησεν 
αὐτὸν ἐξελέγχειν. οἷος ἦν £v πολίτης καὶ λόγον ἀνα- 
γνοὺς ἐν βιβλέῳ ἀπολελειμμένον, ὃν ἔγραψε μὲν Κλέων 
ὁ «Ζλικαρνασσεύς, ἔμελλε δὲ λέγειν ἀναλαβὼν 0 Δύσαν- 
δρος ἐν τῷ δήμῳ περὶ πραγμάτων καινῶν καὶ μεταστά-- 25 
σεῶς τοῦ πολιτεύματος, ἠθέλησεν εἰς μέσον ἐξενεγκεῖν. 
Ἐπεὶ δέ τις τῶν γερόντων τὸν λόγον ἀναγνοὺς καὶ φο- 
βηϑεὶς τὴν δεινότητα συνεβούλευσε μὴ τὸν AvGavÓQov 
ἀνορύττειν, ἀλλὰ τὸν λόγον μᾶλλον αὐτῷ συγκατορύτ- 
τειν, ἐπείαϑη καὶ καϑησύχαξε. Τοὺς δὲ ὑπεναντιου-- 80 
μένους αὐτῷ φανερῶς μὲν οὐκ ἔβλαπτε, διαπραττόμε- 
νοὸς δὲ πέμπεσϑαί τινας ἀεὶ στρατηγοὺς καὶ ἄρχοντας ἐξ 

11: 
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αὐτῶν ἐπεδείκνυε γενομένους ἐν ταῖς ἐξουσίαις πονη- 607 

ροὺς καὶ πλεονέκτας, εἶτα κρινομένοις πάλιν αὖ βοηϑῶν 
καὶ συναγωνιξόμενος oíxstovg ἔκ διαφόρων ἐποιεῖτο καὶ 
μεϑίστη πρὸς αὑτόν. ὥστε μηϑένα ἀντίπαλον εἶναι. Ὁ 

6 γὰρ ἕτερος βασιλεὺς ᾿Δ4γησίπολις, ἅτε δὴ πατρὸς μὲν ὧν 
φυγάδος, ἡλικίᾳ δὲ παντάπασι μειράκιον, φύσει δὲ 
πρᾷος καὶ κόσμιος, οὐ πολλὰ τῶν πολιτικῶν ἔπραττεν. 
Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοῦτον ἐποιεῖτο χειροήϑη. Συσσιτοῦσι 
γὰρ οἵ βασιλεῖς εἰς τὸ αὐτὸ φοιτῶντες φιδίτιον, ὅταν 

l0 ἐπιδημῶσιν. Εἰδὼς οὖν ἔνοχον ὄντα τοῖς ἐρωτικοῖς 
τὸν ᾿4γησίπολιν, ὥσπερ ἣν αὐτός, ἀεί τινος ὑπῆρχε 16-- 
γου περὶ τῶν ἐν ὥρᾳ" καὶ προῆγε τὸν νεανίσκον εἰς 

ταὐτὸ καὶ συνήρα καὶ συνέπραττε, τῶν “ακωνικῶν 
ἐρώτων οὐδὲν αἰσχρόν, αἰδῶ δὲ πολλὴν καὶ φιλοτιμίαν 

15 καὶ ξῆλον ἀρετῆς ἐχόντων, ὡς ἐν τοῖς περὶ Δυκούργου 
; γέγραπται. 

XXL Μέγιστον οὖν δυνάμενος ἐν τῇ πόλει δια- 
πράττεται Τελευτίαν τὸν ὁμομήτριον ἀδελφὸν ἐπὶ τοῦ 
ναυτικοῦ γενέσϑαι. Καὶ στρατευσάμενος εἰς Κόρινϑον 

0 αὐτὸς μὲν ἤρει κατὰ γῆν τὰ μακρὰ τείχη. ταῖς δὲ ναυ- 
σὶν ὁ Τελευτίας ..... ᾿Δργείων δὲ τὴν Κόρινϑον ἐχόντων 
τότε καὶ τὰ Ἴσϑμια συντελούντων, ἐπιφανεὶς ἐκείνους 
μὲν ἐξήλασεν ἄρτι τῷ ϑεῷ τεϑυκότας. τὴν παρασκευὴν 
ἅπασαν ἀπολιπόντας" ἐπεὶ δὲ τῶν Κορινϑίων ὅσοι gv- 

"5 γάδες ἔτυχον παρόντες ἐδεήϑησαν αὐτοῦ τὸν ἀγῶνα 
διαϑεῖναι, τοῦτο μὲν οὐκ ἐποίησεν, αὐτῶν δὲ ἐκείνων 
διατιϑέντων καὶ συντελούντων παρέμεινε καὶ παρέσχεν 
ἀσφάλειαν. Ὕστερον δὲ ἀπελθόντος αὐτοῦ πάλιν ὑπ᾽ 
᾿Δργείων ἤχϑη và Ἴσϑμια, καί τινες μὲν ἐνίκησαν πά- 

30 Atv, εἰσὶ δὲ οὗ νενικηκότες πρότερον, ἡττημένοι δὲ ὕστε- 
gov ἀνεγράφησαν. Ἐπὶ τούτῳ δὲ πολλὴν ἀπέφηνε δει- 
λέαν κατηγορεῖν ἑαυτῶν τοὺς ᾿Αργείους ὁ ᾿4γησίλαος, 
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' e , M 3 ’ e , 

εἰ σεμνὸν οὕτω καὶ μέγα τὴν ἀγωνοθεσίαν ἡγούμενοι 
, EL LEES 3 2. f 323." A 3 

μαάχεσϑαιν περὶ αὐτῆς ovx ἐτολμησαν. Αὐτὸς δὲ πρὸς 

ταῦτα πάντα μετρέως ᾧετο δεῖν ἔχειν" καὶ τοὺς μὲν οἵ-- 
κοι χοροὺς καὶ ἀγῶνας ἐπεκόσμει καὶ συμπαρῆν ἀεὶ φι-- 
λοτιμίας καὶ σπουδῆς μεστὸς ὧν καὶ οὔτε παίδων οὔτε 5 

, e , 5 , e 1 M] ^ 

παρϑένων αἀμίλλης ἀπολειπόμενος. ἃ δὲ rovg ἄλλους 
er , 28/7 N / , 
ἑώρα ϑαυμάξοντας ἐδόκει μηδὲ γινώσκειν. Καί ποτε 
Καλλιππίδης ὁ τῶν τραγῳδιῶν ὑποκριτὴς ὄνομα καὶ 

΄ 2 2 AI 4 , C 8 , 
δοξαν ἔχων ἐν τοῖς EAAqo, καὶ σπουδαξόμενος ὑπὸ παν-- 

τῶν, πρῶτον μὲν ἀπήντησεν αὐτῷ καὶ προσεῖπεν, ἔπειτα 10 
σοβαρῶς εἰς τοὺς συμπεριπατοῦντας ἐμβαλὼν ἑαυτὸν 
ἐπεδείκνυτο νομίζων ἐκεῖνον ἄρξειν τινὸς φιλοφροσύ- 
νης. τέλος δὲ εἶπεν... Οὐκ ἐπιγινώσκεις us, ὦ βασιλεῦ ;^ 
Κἀκεῖνος ἀποβλέψας πρὸς αὐτὸν εἶπεν" ..41λλὰ οὐ σύγε 
ἐσσὶ Καλλιππίδας 0 δεικηλέκτας ,^ οὕτω δὲ “ακεδαιμό-- 19 

νιον τοὺς μίμους καλοῦσι. Παρακαλούμενος δὲ πάλιν 
ἀκοῦσαι τοῦ τὴν ἀηδόνα μιμουμένου παρῃτήσατο φήσας 
»AUrüg ἄκουκα.“ Τοῦ δὲ ἰατροῦ ΜΜενεκράτους, ἐπεὶ 
κατατυχὼν ἔν τισιν ἀπεγνωσμέναις ϑεραπείαις Ζεὺς 
ἐπεκλήϑη, φορτικῶς ταύτῃ χρωμένου τῇ προσωνυμέᾳ 20 
καὶ δὴ καὶ πρὸς ἐκεῖνον ἐπιστεῖλαι τολμήσαντος οὕτως" 
»Mevexodvgg Ζεὺς βασιλεῖ ᾿Δγησιλάῳ χαίρειν“ ἀντέ- 

A 2 , e 

γραψε" ..Βαδιλεὺς “4γησίλαος Μενεκράτει vyvatvsw.* 
XXI. Διατρέβοντος δὲ περὶ τὴν Κορινϑέων αὐτοῦ 

A ie - , LT M , * καὶ τὸ Ηραῖον εἰληφότος καὶ τὰ αἰχμάλωτα τοὺς στρα-- 25 

τιώτας ἄγοντας καὶ φέροντας ἐπιβλέποντος, ἀφέκοντο 
πρέσβεις ἐκ Θηβῶν περὶ φιλίας. Ὁ δὲ μισῶν μὲν ἀεὶ 
τὴν πόλιν, οἰόμενος δὲ τότε καὶ συμφέρειν ἐνυβρίσαι, 
προσεποιεῖτο μήτε ὁρᾶν αὐτοὺς μήτε ἀκούειν ἐντυγχα- 

, » 4 » ᾿ς 0X ' E 30 
vovrov. ἔπαϑε δὲ πρᾶγμα νεμεσητὸν" οὕπω γὰρ ἀπηλ- 

»" e 2 
λαγμένων τῶν Θηβαίων ἡκόν τινες ἀπαγγέλλοντες αὖὐ-- 

τῷ τὴν μόραν ὑπὸ Ἰφικράτους κατακεκόφϑαι. Καὶ πά- 
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Soc τοῦτο μέγα διὰ πολλοῦ χρόνου συνέπεσεν αὐτοῖς" 

πολλοὺς γὰρ ἄνδρας ἀγαϑοὺς ἀπέβαλον κρατηϑέντας 
ὑπό vs πελταστῶν ὁπλίτας καὶ μισϑοφόρων “ακεδαιμο-- 
νέους. ᾿Ανεπήδησε μὲν οὖν εὐϑὺς 0 ̓ 4γησίλαος ὡς βοη-Θ08 

5 ϑήσων᾽ ἐπεὶ δὲ ἔγνω διαπεπραγμένους. αὖϑις εἰς τὸ 
Ἡραῖον ἧκε,καὶ τοὺς Βοιωτοὺς τότε προσελϑεῖν κελεύ- 
σας ἐχρημάτιξεν. ὃς δὲ ἀνθυβρίζοντες ἐκεῖνοι τῆς μὲν 
εἰρήνης οὐκ ἐμέμνηντο, παρεϑῆναι δὲ ἠξίουν εἰς Kó- 
Quv9ov , ὀργισϑεὶς ὁ ̓ 4γησίλαος εἶπεν". Εἴγε βούλεσϑε 

10 rovg φίλους ὑμῶν ἰδεῖν μέγα φρονοῦντας ἐφ᾽ οἷς εὐτυ--: 
χοῦσιν, αὔριον ἀσφαλῶς ὑμῖν τοῦτο ὑπάρξει.“ Καὶ πα- 
ραλαβὼν αὐτοὺς τῇ ὑστεραίᾳ τήν ve χώραν τῶν Κοριν- 
ϑέων ἔκοπτε καὶ πρὸς τὴν πόλιν αὐτὴν προσῆλϑεν. Οὕτω 
δὲ τοὺς Κορινϑίους ἐξελέγξας ἀμύνεσϑαι μὴ τολμῶντας 

ιό ἀφῆκε τὴν πρεσβείαν. Αὐτὸς δὲ τοὺς περιλελειμμένους 
ἄνδρας ἐκ τῆς μόρας ἀναλαβὼν ἀπῆγεν εἰς “ακεδαί- 
μονα, πρὸ ἡμέρας ποιούμενος τὰς ἀναξεύξεις καὶ πάλιν 
σκοταίους τὰς καταλύσεις. ὅπως οἵ μισοῦντες καὶ βα- 

σκαίνοντες τῶν ᾿ἀρκάδων μὴ ἐπιχαίρωσιν. "Ex τούτου 
"0 χαριξόμενος τοῖς ᾿Δ4χαιοῖς διέβαινεν εἰς ᾿Ακαρνανέαν 

στρατιᾷ μετ᾽ αὐτῶν. καὶ πολλὴν uiv ἠλάσατο λείαν, 
μάχῃ δὲ τοὺς ᾿Δκαρνᾶνας ἐνίκησε. Ζδομένων δὲ τῶν 
you, ὅπως τὸν χειμῶνα παραμείνας ἀφέληται τὸν 
σπόρον τῶν πολεμίων. τοὐναντίον ἔφη ποιήσειν. μᾶλ-- 

35 λον γὰρ φοβηϑήσεσϑαι τὸν πόλεμον αὐτούς, ἐὰν ἐσπαρ-- 
μένην τὴν γῆν εἰς ὥρας ἔχωσιν ὃ καὶ συνέβη. Παραγ- 
γελλομένης γὰρ αὖϑις ἐπ᾽ αὐτοὺς στρατείας διηλλάγη- 
σαν τοῖς ᾿4χαιοῖς. 

ΧΧΠΙ. Ἐπεὶ δὲ Κόνων καὶ Φαρνάβαξος τῷ facw- 
80 λέως ναυτικῷ ϑαλαττοκρατοῦντες ἐπόρϑουν τὰ παράλια 

τῆς Δακωνικῆς, ἐτειχίσϑη δὲ καὶ τὸ ἄστυ τῶν 493- 
ναίων Φαρναβάξου χρήματα δόντος. ἔδοξε τοῖς Δακε- 
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δαιμονέοις εἰρήνην ποιεῖσϑαι πρὸς βασιλέα" καὶ πέμ-- 
πουσιν ᾿ἀνταλκίδαν πρὸς Τιρέβαξον͵ αἴσχιστα καὶ παρα-- 

νομώτατα τοὺς τὴν ᾿Ασίαν κατοικοῦντας Ἕλληνας, ὑπὲρ 
ὧν ἐπολέμησεν ᾿4γησίλαος, βασιλεῖ παραδιδόντες. Ὅϑεν 
ἥκιστα συνέβη τῆς κακοδοξέας ταύτης ᾿4γησιλάῳ μετα-- 5 

σχεῖν. Ὁ γὰρ ᾿Ανταλκίδας ἐχϑρὸς ἦν αὐτῷ καὶ τὴν εἰ- 
ρήνην ἐξ ἅπαντος ἔπραττεν, ὡς τοῦ πολέμου τὸν 'Ayq- 
σίλαον αὔξοντος καὶ ποιοῦντος ἐνδοξότατον καὶ μέγι-- 
στον. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸν εἰπόντα τοὺς Δακε- 
δαιμονέους μηδίξειν ὁ ᾿4γησέλαος ἀπεκρίνατο μᾶλλον 10 
τοὺς Μήδους λακωνίζειν. Τοῖς δὲ μὴ βουλομένοις δέχε-- 
σϑαι τὴν εἰρήνην ἀπειλῶν καὶ καταγγέλλων πόλεμον 
ἠνάγκασεν ἐμμένειν ἅπαντας οἷς 0 Πέρσης ἐδικαίωσε, 
μάλιστα διὰ τοὺς Θηβαίους. ὅπως αὐτόνομον τὴν Βοιω-- 
τέαν ἀφέντες ἀσϑενέστεροι γένωνται. 4]λον δὲ τοῦτο 15 
τοῖς ὕστερον ἐποίησεν. Ἐπεὶ γὰρ Φοιβέδας ἔργον sig- 
γάσατο δεινὸν ἐν σπονδαῖς καὶ εἰρήνῃ τὴν Καδμείαν 
καταλαβών, καὶ πάντες μὲν ἠγανάκτουν οἵ Ἕλληνες, ya 
λεπῶς δὲ ἔφερον οἵ Σπαρτιᾶται, καὶ μάλιστα οἱ διαφε--: 
ρόμενοι τῷ ̓ 4γησιλάῳ μετ ὀργῆς ἐπυνθάνοντο τοῦ Φοι-- 30 
βίδου. τένος ταῦτα κελεύσαντος ἔπραξεν. εἰς ἐκεῖνον 

τὴν ὑπόνοιαν τρέποντες. οὐκ ὥκνησε τῷ Φοιβέδαᾳ βοη-- 
ϑῶν λέγειν ἀναφανδόν, ὅτι δεῖ τὴν πρᾶξιν αὐτήν, εἴ τι 
χρήσιμον ἔχει, σκοπεῖν" τὰ γὰρ συμφέροντα τῇ Aoxe- 
δαίμονι καλῶς ἔχειν αὐτοματέξεσϑαι, κἂν μηδεὶς xs-95 

λεύσῃ. Καίτοι τῷ λόγῳ πανταχοῦ τὴν δικαιοσύνην ἀπέ- 
φαινξ πρωτεύειν τῶν ἀρετῶν" ἀνδρείας μὲν γὰρ οὐδὲν 
ὄφελος εἶναι. μὴ παρούσης δικαιοσύνης, εἰ δὲ δίκαιοι 
πάντες γένοιντο, μηδὲν ἀνδρείας δεήσεσϑαι. Πρὸς δὲ 
τοὺς λέγοντας, ὅτι ταῦτα δοκεῖ τῷ μεγάλῳ βασιλεῖ, ,, Τί80 

δ᾽ ἐκεῖνος ἐμοῦ ““ εἶπε... μείξων, εἰ μὴ καὶ δικαιότερος ;* 
ὀρϑῶς καὶ καλῶς οἰόμενος δεῖν τῷ δικαίῳ καϑάπερ μέ- 
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τρῷ βασιλικῷ μετρεῖσϑαι τὴν ὑπεροχὴν τοῦ wsítovog. 
"Hv δὲ τῆς εἰρήνης γενομένης ἔπεμψεν αὐτῷ περὶ ξενίας 609 
καὶ φιλέας ἐπιστολὴν ὁ βασιλεὺς οὐκ ἔλαβεν, εἰπὼν ἐξαρ-- 
κεῖν τὴν κοινὴν φιλίαν καὶ μηδὲν ἰδίας δεήσεσϑαι με-- 

5 νούσης ἐκείνης. Ἐν δὲ τοῖς ἔργοις οὐκέτι ταύτην δια- 
φυλάττων τὴν δόξαν. ἀλλὰ τῇ φιλοτιμίᾳ καὶ τῇ φιλο- 
νεικίᾳ πολλαχοῦ συνεκφερόμενος, καὶ μάλιστα τῇ πρὸς 
Θηβαίους, οὐ μόνον ἔσωσε τὸν Φοιβίδαν, ἀλλὰ καὶ τὴν 
πόλιν ἔπεισεν εἰς αὑτὴν ἀναδέξασϑαι τὸ ἀδίκημα καὶ 

Ι0κατέχειν τὴν Καδμείαν 0v ἑαυτῆς. τῶν δὲ πραγμάτων 
καὶ τῆς πολιτείας ᾿'Ζρχίαν καὶ Δεοντέδαν ἀποδεῖξαι κυ- 

ρέους, δι᾽ ὧν ὁ Φοιβίδας εἰσῆλθε καὶ κατέλαβε τὴν 
ἀκρόπολιν. 

XXIV. Ἦν μὲν οὖν εὐθὺς ἐκ τούτων ὑπόνοια Φοι- 
ι5 βίδου μὲν ἔργον εἶναι. βούλευμα δὲ ᾿4γησιλάου τὸ πε- 
πραγμένον" af δὲ ὕστερον πράξεις ὁμολογουμένην ἐ- 
ποίησαν τὴν αἰτίαν. s γὰρ ἐξέβαλον οἵ Θηβαῖοι τὴν 
φρουρὰν καὶ τὴν πόλιν ἠλευϑέρωσαν, ἐγκαλῶν αὐτοῖς, 
ὅτι τὸν Aogíov καὶ τὸν Δεοντίδαν ἀπεκτόνεσαν. ἔργῳ 

20 μὲν τυράννους, λόγῳ δὲ πολεμάρχους ὄντας. ἐξήνεγκε 
πόλεμον πρὸς αὐτούς. Καὶ Κλεόμβροτος ἤδη βασιλεύων 
᾿Δγησιπόλιδος τεϑνηκότος εἰς Βοιωτίαν ἐπέμφϑη μετὰ 
δυνάμεως" ὁ γὰρ ᾿Δγησίλαος. ὡς ἔτη τεσσαράκοντα γε- 
γονὼς ἀφ᾽ ἥβης καὶ στρατείας ἔχων ἄφεσιν ὑπὸ τῶν νό- 

95uQv, ἔφυγε τὴν στρατείαν ἐκείνην, αἰσχυνόμενος, εἰ 
Φλιασίοις ὀλίγον ἔμπροσϑεν ὑπὲρ φυγάδων πεπολεμη- 
κὼς αὖϑις ὀφθήσεται Θηβαίους κακῶς ποιῶν διὰ τοὺς 

τυράννους. Ἦν δέτις Adxcov Σφοδρίας ἐκ τῆς ὑπεναν-- 
τίας στάσεως τῷ ᾿4γησιλάῳ τεταγμένος ἐν Θεσπιαῖς &o- 

ϑομοστής, οὐκ ἄτολμος μὲν οὐδ᾽ ἀφιλότιμος ἀνήρ, ἀεὶ δ᾽ 
ἐλπίδων μᾶλλον ἢ φρενῶν ἀγαϑῶν μεστός. Οὗτος ἐπι- 
ϑυμῶν ὀνόματος μεγάλου καὶ τὸν Φοιβίδαν νομίξων 
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ἔνδοξον γεγονέναι καὶ περιβόητον ἀπὸ τοῦ περὶ Θήβας 
τολμήματος. ἐπείσϑη πολὺ κάλλιον εἶναι καὶ λαμπρότε-- 
gov, εἰ τὸν Πειραιᾶ καταλάβοι δι᾽ ἑαυτοῦ καὶ τῶν 491 
ναίων ἀφέλοιτο τὴν ϑάλασσαν ἐκ γῆς ἀπροσδοκήτως 
ἐπελθών. Δέγουσι δὲ τοῦτο μηχάνημα γενέσϑαι τῶν 5 
περὶ Πελοπίδαν καὶ Μέλωνα βοιωταρχῶν. Ὑπέπεμψαν 
γὰρ ἀνθρώπους λακωνίξειν προσποιουμένους. οἱ τὸν 

Σφοδρίαν ἐπαινοῦντες καὶ μεγαλύνοντες ὡς ἔργου τη- 
λικούτου μόνον ἄξιον ἐπῆραν καὶ παρώρμησαν ἀνελέ- 
σϑαι πρᾶξιν ἄδικον μὲν ὁμοίως ἐκείνῃ καὶ παράνομον, 10 
τόλμης δὲ καὶ τύχης ἐνδεᾶ γενομένην. Ἡμέρα γὰρ αὐ- 
τὸν ἐν τῷ Θριασίῳ πεδίῳ κατέλαβε καὶ κατέλαμψεν ἐλ-- 
πίσαντα νυκτὸς προσμίξειν τῷ Πειραιεῖ" καὶ φῶς ἀφ᾽ 
ἱερῶν τινων Ἐλευσινόϑεν ἰδόντας λέγουσι φρῖξαι καὶ 
περιφόβους γενέσϑαι τοὺς στρατιώτας. «Αὐτὸς δὲ τοῦ 16 

ϑράσους ἐξέπεσεν, ὡς οὐκέτι λαϑεῖν qv, καί τινα βρα-- 
χεῖαν ἁρπαγὴν ϑέμενος αἰσχρῶς ἀνεχώρησε καὶ ἀδόξως 
εἰς τὰς Θεσπιάς. Ἐκ δὲ τούτου κατήγοροι μὲν ἐπέμ-- 
φϑησαν εἰς Σπάρτην ἐξ ̓ ἀϑηνῶν. εὗρον δὲ κατηγόρων 
μηδὲν ἐπὶ τὸν Σφοδρίαν δεομένους τοὺς ἄρχοντας, ἀλλὰ 20 
ϑανάτου κρίσιν αὐτῷ προειρηκότας, ἣν ἐκεῖνος ὑπομέ- 
νειν ἀπέγνω, φοβούμενος τὴν ὀργὴν τῶν πολιτῶν αἰσχυ-- 
νομένων τοὺς ᾿4ϑηναίους καὶ βουλομένων συναδικεῖ- 
σϑαι δοκεῖν. ἵνα μὴ συναδικεῖν δοκῶσιν. 

ΧΧΥ. Εἶχεν οὖν υἱὸν ὁ Σφοδρίας Κλεώνυμον, οὗ 95 
παιδὸς ὄντος ἔτι καὶ καλοῦ τὴν ὄψιν ᾿Αρχίδαμος ὁ 0 "Ayn- 

σιλάου τοῦ βασιλέως υἱὸς ἤρα. Καὶ τότε συνηγωνία 
μὲν αὐτῷ κινδυνεύοντι περὶ τοῦ πατρός, συμπράττειν 
δὲ φανερῶς καὶ βοηϑεῖν οὐκ εἶχεν" ἦν γὰρ ὁ Σφοδρέας 

ἐκ τῶν διαφόρων τοῦ ᾿Δ4γησιλάου. Τοῦ δὲ Κλεωνύμου 30 

προσελϑόντος αὐτῷ καὶ μετὰ δεήσεως καὶ δακρύων ἐν-- 
θΙΟτυχόντος, ὅπως τὸν ᾿4γησίλαον εὔνουν παράσχῃ. μά- 
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λιστα γὰρ ἐκεῖνον αὐτοῖς φοβερὸν εἶναι, τρεῖς μὲν ἢ 
τέσσαρας ἡμέρας αἰδούμενος τὸν πατέρα καὶ δεδιὼς 
σιωπῇ παρηκολούϑει" τέλος δὲ τῆς κρίσεως ἐγγὺς οὖ- 
σης ἐτόλμησεν εἰπεῖν πρὸς τὸν ᾿Δγησίλαον, ὅτι Κλεώ- 

5 νυμος αὐτοῦ δεηϑ'είη περὶ τοῦ πατρός. Ὁ δὲ ᾿4γησίλαος 

εἰδὼς ἐρῶντα τὸν ᾿Ἡρχίδαμον οὐκ ἔπαυσεν" qv γὰρ ὁ 

Κλεώνυμος εὐϑὺς ἐκ παίδων ἐπέδοξος, εἴ τις καὶ ἄλλος, 

ἀνὴρ ἔσεσϑαι σπουδαῖος. Οὐ μὴν ἐνέδωκέ τι τότε χρη- 
στὸν ἢ φιλάνϑρωπον ἐλπίσαι δεομένῳ τῷ παιδί, σκέψε- 

Ι0σϑαι δὲ φήσας. 0 τι καλῶς ἔχοι καὶ πρεπόντως, ἀπῇλ- 
ϑεν. «Αἰδούμενος οὖν ὁ ̓ Δρχίδαμος ἐξέλειπε τὸ προσιέ- 
ναι τῷ Κλεωνύμῳ. καίπερ εἰωϑὼς πολλάκις τοῦτο τῆς 
ἡμέρας ποιεῖν πρότερον. Ἐκ δὲ τούτου κἀκεῖνοι τὰ κατὰ 
τὸν Σφοδρίαν μᾶλλον ἀπέγνωσαν, ἄχρι οὗ τῶν ᾿4γησι- 

15 Adov φίλων Ἐτυμοκλῆς ἔν τινι κοινολογίᾳ πρὸς αὐτοὺς 
ἀπεγύμνωσε τὴν γνώμην τοῦ ᾿4γησιλάου" τὸ μὲν γὰρ 
ἔργον ὡς ἔνι μάλιστα ψέγειν αὐτόν, ἄλλως γεμὴν ἄνδρα 
τὸν Σφοδρίαν ἀγαϑὸν ἡγεῖσϑαι καὶ τὴν πόλιν ὁρᾶν τοι-- 
οὕτων στρατιωτῶν δεομένην. Τούτους γὰρ ὁ ᾿4γησί- 

ὅ0λαος ἑκάστοτε τοὺς λόγους ἐποιεῖτο περὶ τῆς δίκης τῷ 
παιδὶ χαρέξεσϑαι βουλόμενος. ὥστε καὶ τὸν Κλεώνυμον 
εὐθὺς αἰσϑάνεσθαι τὴν σπουδὴν τοῦ ᾿Δἀρχιδάμου καὶ 
τοὺς φίλους τοὺς τοῦ Σφοδρέου ϑαρροῦντας ἤδη βοη- 
ϑεῖν. Ἦν δὲ καὶ φιλότεκνος ὁ ̓ 4γησίλαος διαφερόντως" 

25 καὶ περὶ ἐκεένου τὸ τῆς παιδιᾶς λέγουσιν. ὅτι μικροῖς 
τοῖς παιδίοις οὖσι κάλαμον περιβεβηκὼς ὥσπερ ἵππον 
οἴκοι συνέπαιξεν, ὀφϑεὶς δὲ ὑπό τινος τῶν φίλων πα- 

ρεκάλει μηδενὶ φράσαι. πρὶν ἂν καὶ αὐτὸς πατὴρ παί- 
δῶν γένηται. 

80 — XXVL ᾿ἀπολυϑέντος δὲ τοῦ Σφοδρίου καὶ τῶν 
᾿4ϑηναίων. ὡς ἐπύϑοντο, πρὸς πόλεμον τραπομένων, 
σφόδρα κακῶς ὁ ̓ 4γησέλαος ἥκουσξε δι᾿ ἐπιϑυμίαν ἄτο-- 
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zov xal παιδαριώδη δοκῶν ἐμποδὼν γεγονέναι xoícst 
δικαίᾳ καὶ τὴν πόλιν παραίτιον ἀπειργάσϑαι παρανο- 

μημάτων τηλικούτων εἰς τοὺς Ἕλληνας. Ἐπεὶ δὲ τὸν 
Κλεόμβροτον οὐχ ἑώρα πρόϑυμον ὄντα πολεμεῖν τοῖς 
Θηβαίοις, οὕτω δὴ χαίρειν τὸν νόμον ἐάσας, ᾧ πρόσϑεν 5 
ἐχρῆτο περὶ τῆς στρατείας, αὐτὸς εἰς Βοιωτίαν ἐνέβα- 
λεν ἤδη καὶ κακῶς ἐποίει τοὺς Θηβαίους καὶ πάλιν ἀν-- 
τέπασχεν, ὥστε καὶ τρωϑέντος αὐτοῦ ποτε τὸν ᾽άνταλ-- 
κίδαν εἰπεῖν ,.Ἢ καλὰ τὰ διδασκάλια παρὰ Θηβαίων 
ἀπολαμβάνεις μὴ βουλομένους μηδὲ ἐπισταμένους μά-1Ὸ 
χεσϑαι διδάξας.“ Τῷ γὰρ ὄντι Θηβαίους αὐτοὺς ἕαυ- 
τῶν πολεμικωτάτους τότε γενέσθαι φασί, ταῖς πολλαῖς 
στρατείαις τῶν “ακεδαιμονέων ἐπ᾽ αὐτοὺς ὥσπερ ἐγ- 
γυμνασαμένους. ΖΙιὸ καὶ Πυκοῦργος ὁ παλαιὸς ἐν ταῖς 
καλουμέναις τρισὶ ῥήτραις ἀπεῖπε μὴ πολλάκις ἐπὶ τοὺς 16 
αὐτοὺς στρατεύειν, ὅπως μὴ πολεμεῖν μανϑάνωσιν. Ἦν 
δὲ καὶ τοῖς συμμάχοις τῶν Δακεδαιμονέων ἐπαχϑὴς ὁ 

᾿Δγησίλαος, ὡς δί οὐδὲν ἔγκλημα δημόσιον, ἀλλὰ ϑυμῷ 
τινι καὶ φιλονεικίᾳ τοὺς Θηβαίους ἀπυλέσαι ξητῶν. Οὐ-- 
δὲν οὖν ἔλεγον δεόμενοι φϑείρεσϑαι δεῦρο κἀκεῖσε uo 30 
ἕκαστον ἐνιαυτὸν ὀλίγοις τοσοῦτοι συνακολουϑοῦντεο. 

Ἔνϑα δὲ δὴ λέγεται τὸν ᾿4γησίλαον ἐξελέγξαι βουλόμε- 
νον αὐτῶν τὸ πλῆϑος τόδε μηχανήσασϑαι. Πάντας ἐκέ- 

λευσε καϑίσαι τοὺς συμμάχους uev ἀλλήλων ἀναμεμιγ- 

μένους. ἰδίᾳ δὲ τοὺς ̓ Δακεδαιμονίους d ἐφ᾽ ἑαυτῶν. Εἶτα 25 
ἐκήρυττε τοὺς κεραμεῖς ἀνίστασϑαι πρῶτον" ὡς δὲ ἀνέ- 
στῆσαν οὗτοι, δεύτερον ἐκήρυττε τοὺς χαλκεῖς. εἶτα 
τέκτονας ἐφεξῆς καὶ οἰχοδόμους καὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν 
ἑκάστην. Πάντες οὖν ὀλίγου δεῖν ἀνέστησαν οἵ σύμμα- 

611 χοι, τῶν δὲ “ακεδαιμονίων οὐδείς" ἀπείρητο γὰρ αὐτοῖς 30 
τέχνην ἐργάξεσϑαι καὶ μανθάνειν βάναυσον. Οὕτω δὴ 
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γελάσας ὁ ̓ Αγησίλαος ««Ορᾶτε" εἶπεν ,,0 ἄνδρες, ὅσῳ 
πλείονας ὑμῶν στρατιώτας ἐκπέμπομεν ἡμεῖς." 

XXVII. Ἐν δὲ Μεγάροις, ὅτε τὴν στρατιὰν ἀπῆγεν 
ἐκ Θηβῶν, ἀναβαίνοντος αὐτοῦ πρὸς τὸ ἀρχεῖον εἰς τὴν 

ὅ ἀκρόπολιν σπάσμα καὶ πόνον ἰσχυρὸν ἔλαβε τὸ ὑγιὲς 
σκέλος" ἐκ δὲ τούτου διογκωϑὲν μεστὸν αἵματος ἔδοξε 
γεγονέναι καὶ φλεγμονὴν ὑπερβάλλουσαν παρεῖχεν. 
Ἰατροῦ δέ τινος Συρακουσίου τὴν ὑπὸ τῷ σφυρῷ φλέβα 
σχάσαντος, αἷ μὲν ἀλγηδόνες ἔληξαν. αἵματος δὲ πολ- 

ι0λοῦ φερομένου καὶ ῥέοντος ἀνεπισχέτως λιποψυχία πολ-- 
Aj καὶ κίνδυνος ὀξὺς ἀπ᾽ αὐτῆς περιέστη τὸν ᾿4γησί- 
λαον. Οὐ μὴν ἀλλὰ τότε γε τὴν φορὰν τοῦ αἵματος 
ἔπαυσε" καὶ κομισϑεὶς εἰς Δακεδαίμονα πολὺν χρόνον 
ἔσχεν ἀρρώστως καὶ πρὸς τὰς στρατείας ἀδυνάτως. Ἐν 

ι6 δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ πολλὰ συνέβη πταίσματα τοῖς Σπαρ-- 
τιάταις καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ ϑάλατταν᾽ ὧν ἦν τὸ περὶ 
Τεγύρας μέγιστον. ὅπου πρῶτον ἐκ παρατάξεως κρατη- 
ϑέντες ὑπὸ Θηβαίων ἡττήϑησαν. Ἔδοξεν οὖν πᾶσι 
ϑέσϑαι πρὸς πάντας εἰρήνην" καὶ συνῆλϑον ἀπὸ τῆς 

30 Ἑλλάδος πρέσβεις εἰς Μακεδαίμονα ποιησόμενοι τὰς δια- 

λύσεις. Ὧν εἷς ἦν Ἐπαμεινώνδας, ἀνὴρ ἔνδοξος ἐπὶ παι- 
δείᾳ καὶ φιλοσοφέᾳ, στρατηγίας δὲ πεῖραν οὔπω δεδω- 
κώς. Οὗτος ὁρῶν τοὺς ἄλλους ἅπαντες ὑποκατακλινο- 

μένους τῷ ᾿Δ4γησιλάῳ, μόνος ἐχρήσατο φρονήματι παρ- 
35 ρησίαν ἔχοντι, καὶ διεξῆλθε λόγον, οὐχ ὑπὲρ Θηβαίων, 

ἀλλὰ ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος ὁμοῦ κοινόν, τὸν μὲν πόλεμον 
ἀποδεικνύων αὔξοντα τὴν Σπάρτην ἐξ ὧν ἅπαντες oi 
λοιποὶ κακῶς πάσχουσι, τὴν δὲ εἰρήνην ἰσότητι καὶ τῷ 
δικαίῳ κτᾶσϑαι κελεύων οὕτω γὰρ αὐτὴν διαμενεῖν, 

80 ἴσων ἁπάντων γενομένων. 
XXVIIL Ὁρῶν οὖν Ó ᾿Δγησίλαος ὑπερφυῶς ἀγα- 

μένους καὶ προσέχοντας αὐτῷ τοὺς Ἕλληνας, ἠρώτησεν, 
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εἰ νομίξει δέκαιον sive, καὶ ἴσον αὐτονομεῖσθαι τὴν 
Βοιωτίαν. ᾿Αντερωτήσαντος δὲ τοῦ Ἐπαμεινώνδου ταχὺ 
καὶ τεϑαρρηκότως. εἰ κἀκεῖνος οἴεται δίκαιον αὐτονο- 

μεῖσϑαι τὴν Μακωνικήν, ἀναπηδήσας ὁ ̓ 4γησίλαος uev 
ὀργῆς ἐκέλευσε λέγειν σαφῶς αὐτόν, εἰ τὴν Βοιωτίαν ὅ 
ἀφίησιν αὐτόνομον. Τὸ δὲ αὐτὸ τοῦτο πάλιν τοῦ Ἐπα- 
μινώνδου φήσαντος, εἰ τὴν “ακωνικὴν ἀφίησιν αὐτό- 
VOLOY , οὕτω τραχέως ἔσχεν ὁ "“1γησίλαος καὶ τὴν προ- 
φασιν ἠγάπησεν, ὡς εὐϑὺς ἐξαλεῖψαι τὸ τῶν Θηβαίων 

ὄνομα τῆς εἰρήνης καὶ προειπεῖν πόλεμον αὐτοῖς τοὺς 10 

δὲ ἄλλους Ἕλληνας διαλλαγέντας ἐκέλευσεν ἀπιέναι. τὰ 
μὲν ἀκεστὰ τῆς δἰρήνης, τὰ δὲ ἀνήκεστα τοῦ πολέμου 

ποιοῦντας. Ἔργον γὰρ ἡν πάσας ἐκκαϑᾶραι καὶ διαλῦ-- 

σαι τὰς ἀμφιλογέας. Ἔτυχε δὲ κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον 
ἐν Φωκεῦσιν ὧν ὁ Κλεόμβροτος μετὰ δυνάμεως. Εὐϑὺς 15 
οὖν ἔπεμπον οἵ ἔφοροι κελεύοντες αὐτὸν ἐπὶ Θηβαίους 

ἄγειν τὸ στράτευμα" καὶ τοὺς συμμάχους περιπέμπον-- 
τὲς ἥϑροιξον, ἀπροϑύμους μὲν ὄντας καὶ βαρυνομένους 
τὸν πόλεμον, οὔπω δὲ ϑαρροῦντας ἀντιλέγειν οὐδὲ 
ἀπειϑεῖν τοῖρ “ακεδαιμονίοις. Πολλῶν δὲ σημείων μο--20 

χϑηρῶν γενομένων. ὡς ἐν τῷ περὶ Ἐπαμεινώνδου γέ- 
γραπται, καὶ Προϑόου τοῦ Δάκωνος ἐναντιουμένου πρὸς 
τὴν στρατείαν, οὐκ ἀνῆκεν ὁ ̓ 4γησίλαος, ἀλλ᾽ ἐξέπραξε 
τὸν πόλεμον, ἐλπίζων αὐτοῖς μέν,[αὐτονόμουϊτῆς Ἑλλά- 
δὸς ὅλης ὑπαρχούσης. ἐκσπόνδων δὲ τῶν Θηβαίων ys-25 
vou£vav , καιρὸν εἶναι δίκην λαβεῖν παρ᾽ αὐτῶν. Ζ]ηλοῖ 
δὲ τὸ σὺν ὀργῇ μᾶλλον ἢ λογισμῷ γενέσϑαι τὴν ovga- 
τείαν ἐκείνην ὁ καιρός. Τῇ γὰρ τετράδι ἐπὶ δέκα τοῦ 

612 Z:xigogogu vog μηνὸς ἐποιήσαντο τὰς σπονδὰς ἐν Aoxe- 
δαίμονι, τῇ δὲ πέμπτῃ τοῦ Ἑκατομβαιῶνος ἡττήϑησαν 30 

ἐν Δεύκτροις ἡμερῶν δἴκοσι διαγενομένων. ᾿Δπέϑανον 

δὲ χίλιοι Μακεδαιμονέων καὶ Κλεόμβροτος ὁ βασιλεὺς 
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καὶ περὶ αὐτὸν οἱ κράτιστοι τῶν Σπαρτιατῶν. Ἐν οἷς 
καὶ Κλεώνυμόν φασι τὸν Σφοδρίου τὸν καλὸν τρὶς πε- 
σόντα πρὸ τοῦ βασιλέως καὶ ἐοσαυτάκις ἐξαναστάντα καὶ 

μαχόμενον τοῖς Θηβαίοις ἀποθανεῖν. 
5 XXIX. Συμβᾶντος δὲ τοῖς τε Δακεδαιμονέοις πταί- 
ὅματος ἀπροσδοκήτου καὶ τοῖς Θηβαίοις παρὰ δόξαν εὐ- 
τυχήματος οἷον οὐ γέγονεν ἄλλοις Ἕλλησι πρὸς Ἔλλη- 
νας ἀγωνισαμένοις, οὐδὲν ἄν τις ἧττον ἐξήλωσξε τῆς 

ἀρετῆς καὶ ἠγάσϑη τὴν ἡττημένην πόλιν ἢ τὴν νικῶσαν. 
100 μὲν γὰρ Ξενοφῶν φησι τῶν ἀγαϑῶν ἀνδρῶν ἔχειν τι 

καὶ τὰς ἐν οἴνῳ καὶ παιδιᾷ φωνὰς καὶ διατριβὰς ἀξιο- 
ὠνημόνευτον, ὀρϑῶς λέγων" ἔστι δὲ οὐχ ἧττον, ἀλλὰ 
καὶ μᾶλλον ἄξιον κατανοεῖν καὶ ϑεᾶσϑαι τῶν ἀγαϑῶν ἃ 
παρὰ τὰς τύχας πράττουσι καὶ λέγουσι διευσχημονοῦν- 

I5 vec. Ἔτυχε μὲν yàg ἡ πόλις δορτὴν ἄγουσα καὶ ξένων 

οὖσα μεστή" γυμνοπαιδίαι γὰρ ἦσαν ἀγωνιξομένων χο- 
ρῶν ἐν τῷ ϑεάτρῳ᾽ παρῆσαν δ᾽ ἀπὸ Δεύκτρων οἱ τὴν 
συμφορὰν ἀπαγγέλλοντες. Ot δὲ ἔφοροι, καίπερ εὐϑὺς 
ἄντος καταφανοῦς, ὅτι διέφϑαρται τὰ πράγματα καὶ 

X υὴν ἀρχὴν ἀπολωλέκασιν, οὔτε χορὸν ἐξελϑεῖν εἴασαν 
οὔτε τὸ σχῆμα τῆς ἑορτῆς μεταβαλεῖν τὴν πόλιν, ἀλλὰ 
xav. οἰκίαν τῶν τεϑνεώτων τοῖς προσήκουσι τὰ ὀνόματα 
πέμψαντες αὐτοὶ τὰ περὶ τὴν ϑέαν καὶ τὸν ἀγῶνα τῶν 
χορῶν ἔπραττον. “ἅμα δὲ ἡμέρᾳ φανερῶν ἤδη γεγονό- 

25 των πᾶσι τῶν τε σωξομένων καὶ τῶν τεϑνεώτων, οἵ μὲν 
τῶν τεϑνεώτων πατέρες καὶ κηδεσταὶ καὶ οἰκεῖοι κατα- 
βαίνοντες εἰς ἀγορὰν ἀλλήλους ἐδεξιοῦντο λιπαροὶ τὰ 
πρόσωπα, φρονήματος μεστοὶ καὶ γήϑους. οἱ δὲ τῶν 
σωξουμένων, ὥσπερ ἐπὶ πένϑει, μετὰ τῶν γυναικῶν οἴκοι 

80 διέτριβον, εἰ δέ τις ὑπ᾽ ἀνάγκης προέλϑοι, καὶ σχήματι 
καὶ φωνῇ καὶ βλέμματι ταπεινὸς ἐφαένετο καὶ συνεσταλ- 
μένος. Ἔτι δὲ μᾶλλον τῶν γυναικῶν ἰδεῖν ἦν καὶ πυϑέ- 
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σϑαι τὴν μὲν ξῶντα προσδεχομένην υἱὸν ἀπὸ τῆς μάχης 
κατηφῆ καὶ σιωπηλήν, τὰς δὲ τῶν πεπτωκέναι λεγομέ- 
νῶν ἔν vs τοῖς ἱεροῖς δὐϑὺς ἀναστρεφομένας καὶ πρὸς 

ἀλλήλας ἱλαρῶς καὶ φιλοτέμως βαδιξούσας. 
XXX. Οὐ μὴν ἀλλὰ τοῖς πολλοῖς. ὡς ἀφίσταντο ὃ 

μὲν οἵ σύμμαχοι, προσεδοκᾶτο δὲ νενικηκὼς Exoyswoav- 
δας καὶ μεγαλοφρονῶν ἐμβαλεῖν εἰς Πελοπόννησον, ἔν-- 

νοια τῶν χρησμῶν ἐνέπεσε τότε πρὸς τὴν χωλότητα τοῦ 
᾿4γησιλάου καὶ δυσϑυμία πολλὴ καὶ πτοία πρὸς τὸ 
ϑεῖον, ὡς διὰ τοῦτο πραττούσης κακῶς τῆς πόλεως, ὅτι 10 
τὸν ἀρτέποδα τῆς βασιλείας ἐκβαλόντες εἵλοντο χωλὸν 

καὶ πεπηρωμένον" ὃ παντὸς μᾶλλον αὐτοὺς ἐδίδασκε 
φράξεσϑαι καὶ φυλάττεσθαι τὸ δαιμόνιον. Ζιὰ δὲ τὴν 
ἄλλην δύναμιν αὐτοῦ καὶ ἀρετὴν καὶ δόξαν οὐ μόνον 
ἐχρῶντο βασιλεῖ καὶ στρατηγῷ τῶν κατὰ πόλεμον, ἀλλα!δ 
καὶ τῶν πολιτικῶν ἀποριῶν ἰατρῷ καὶ διαιτητῇ, τοῖς ἐν 
τῇ μάχῃ καταδειλιάσασιν, οὗς αὐτοὶ τρέσαντας ὀνομά- 
ξουσιν, ὀκνοῦντες τὰς ἐκ τῶν νόμων ἀτιμίας προσάγειν, 
πολλοῖς οὖσι καὶ δυνατοῖς, φοβούμενοι νεωτερισμὸν ἀπ 

αὐτῶν. Οὐ γὰρ μόνον ἀρχῆς ἀπείργονται πάσης, ἀλλὰ 30 
καὶ δοῦναί τινι τούτων γυναῖκα καὶ λαβεῖν ἄδοξον ἐστι" 
zs, δὲ ὁ βουλόμενος αὐτοὺς τῶν ἐντυγχανόντων. Οἵ 
δὲ καρτεροῦσι περιϊόντες αὐχμηροὶ καὶ ταπεινοί, τρίβω- 

νάς τὸ προσερραμμένους χρώματος βαπτοῦ φοροῦσι καὶ 

ξυρῶνται μέρος τῆς ὑπήνης, μέρος δὲ τρέφουσι. ΖΙεινὸν 36 
οὖν qv τοιούτους ἐν τῇ πόλει περιορᾶν πολλοὺς οὐκ 
ὀλίγων δεομένῃ στρατιωτῶν. Καὶ νομοϑέτην αἱροῦνται 
τὸν ᾿Δγησίλαον. Ὁ δὲ μήτε προσϑείς τι μήτε ἀφελὼν 
μήτε μεταγράψας εἰσῆλθεν εἰς τὸ πλῆϑος τῶν “ακε-- 

613 δαιμονέων᾽ καὶ φήσας, ὅτί τὸὺς νόμους δεῖ σήμερον 80 
ἐᾶν καϑεύδειν, ἐκ δὲ τῆς σήμερον ἡμέρας κυρίους εἶναι 
πρὸς τὸ λοιπόν, ἅμα τούς τε νόμους τῇ πόλει καὶ τοὺς 
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ἄνδρας ἐπιτίμους ἐφύλαξε. Βουλόμενος δὲ τὴν παροῦ- 
σαν ἀϑυμίαν καὶ κατήφειαν ἀφελεῖν τῶν νέων ἐνέβαλεν 
εἰς ᾿ἀρκαδίαν, καὶ μάχην μὲν ἰσχυρῶς ἐφυλάξατο συν-- 
ἅψαι τοῖς ἐναντίοις. ἑλὼν δὲ πολίχνην τινὰ τῶν Mov- 

5 τινέων καὶ τὴν χώραν ἐπιδραμὼν ἐλαφροτέραν ἐποίησε 
ταῖς ἐλπίσι καὶ ἡδίω τὴν πόλιν ὡς οὐ παντάπασιν ἀπε-- 
γνωσμένην. 

XXXI. Ἐκ δὲ τούτου παρῆν εἰς τὴν Πακωνικὴν ὁ 
᾿Επαμεινώνδας μετὰ τῶν συμμάχων, οὐκ ἐλάττονας ἔχων 

ιοτετρακισμυρίων ὁπλιτῶν. Πολλοὶ δὲ καὶ ψιλοὶ καὶ ἄνο-- 
πλοι πρὸς ἁρπαγὴν συνηκολούϑουν, ὥστε μυριάδας 
ἑπτὰ τοῦ σύμπαντος ὄχλου συνεισβαλεῖν εἰς τὴν Δακω-- 
νικήν. Ἦν μὲν δὴ χρόνος οὐκ ἐλάττων ἐτῶν ἑξακοσίων, 
ἀφ᾽ οὗ κατῴκουν τὴν Δακεδαίμονα ΖΙωριεῖς" ἐν δὲ τού- 

Ιδτῷ παντὶ τότε πρῶτον ὥφϑησαν ἐν τῇ χώρᾳ πολέμιοι; 
πρότερον δὲ οὐδεὶς ἐτόλμησεν" ἀλλὰ ἀδήωτον καὶ ἄϑι- 
xvov οὖσαν ἐμβαλόντες ἐπυρπόλουν καὶ διήρπαξον ἄχρι 
τοῦ ποταμοῦ καὶ τῆς πόλεως. μηδενὸς ἐπεξιόντος. Ὁ 
γὰρ “Ἵγησίλαος οὐκ εἴα πρὸς τοσοῦτον, ὥς φησι Θεό- 

δόπομπος, ῥεῦμα καὶ κλύδωνα πολέμου μάχεσθαι τοὺς 

“ακεδαιμονίους. ἀλλὰ τῆς πόλεως τὰ μέσα καὶ κυριώ- 

vete: τοῖς ὁπλίταις περιεσπειραμένος ἐκαρτέρει τὰς ἀπει- 
λὰς καὶ τὰς μεγαλαυχίας τῶν Θηβαίων, προκαλουμένων 

ἐκεῖνον ὀνομαστὶ καὶ διαμάχεσϑαι περὶ τῆς χώρας κε- 
25 λευόντων. ὃς τῶν κακῶν αἴτιός ἐστιν ἐκκαύσας τὸν πό- 

Asuov. Οὐχ ἧττον δὲ τούτων ἐλύπουν τὸν AyqoíAaov 
of κατὰ τὴν πόλιν ϑόρυβοι καὶ κραυγαὶ καὶ διαδρομαὶ 
τῶν ve πρεσβυτέρων δυσανασχετούντων τὰ γινόμενα 
καὶ τῶν γυναικῶν οὐ δυναμένων ἡσυχάξειν, ἀλλὰ παν- 

δϑοτάπασιν ἐκφρόνων οὐσῶν πρός τε τὴν κραυγὴν καὶ τὸ 
πῦρ τῶν πολεμίων. Ἠνία δὲ καὶ τὸ τῆς δόξης αὐτόν, ὅτι 
τὴν πόλιν μεγέστην παραλαβὼν καὶ δυνατωτάτην ἑώρα 



AUHZIAAO. 177 

συνεσταλμένον αὐτῆς τὸ ἀξιωμα καὶ τὸ αὔχημα xexo- 
λουμένον, ᾧ καὶ αὐτὸς ἐχρήσατο πολλάκις εἰπών. ὅτι 
γυνὴ Δάκαινα καπνὸν οὐχ ἑώρακε πολέμιον. Δέγεται 
δὲ καὶ ᾿ἀνταλκέδας., ᾿4ϑηναίου τινὸς ἀμφισβητοῦντος 

ὑπὲρ ἀνδρείας πρὸς αὐτὸν καὶ εἰπόντος «Ημεῖς μέντοι 5 
πολλάκις ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ Κηφισοῦ ἐδιώξαμεν .““ ὑποτυ-- 
χεῖν" ..γ411λ᾽ ἡμεῖς γε οὐδέποτε ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ Εὐρώτα." 
Παραπλησίως δὲ καὶ πρὸς τὸν ᾿4ργεῖον ἀπεκρίνατο τῶν 
ἀσημοτέρων τις Σπαρτιατῶν" ὁ μὲν γὰρ εἶπε΄ .. Πολλοὶ 
ὑμῶν ἐν τῇ ᾿4ργολίδι κεῖνται.“ ὁ δὲ ἀπήντησεν ,,Tudv 10 
δέ γε οὐδεὶς ἐν τῇ Δακωνικῇ."" 

XXXII. Τότε μέντοι τὸν ᾿ἀνταλκέδαν φασὶν ἔφορον 
Ovr& τοὺς παῖδας εἰς Κύϑηρα ὑπεκϑέσϑαι περίφοβον 
γενόμενον. Ὁ δὲ ᾿᾽4γησίλαος, ἐπιχειρούντων διαβαίνειν 
τὸν ποταμὸν τῶν πολεμίων καὶ βιάξεσϑαι πρὸς τὴν πό-- 18 
Aw , ἐκλιπὼν τὰ λοιπὰ παρετάξατο πρὸ τῶν μέσων καὶ 
ὑψηλῶν. Ἐρρύη δὲ πλεῖστος ἑαυτοῦ καὶ μέγιστος τότε 
ὁ Βυρώτας, χιόνων γενομένων, καὶ τὸ ῥεῦμα μᾶλλον 
ὑπὸ ψυχρότητος ἢ τραχύτητος ἐγένετο σκληρὸν καὶ χα-- 
λεπὸν τοῖς Θηβαίοις. Πορευόμενον δὲ πρῶτον τῆς φά-- 20 
λαγγος τὸν Ἐπαμεινώνδαν ἐδείκνυσάν τινες τῷ ᾿4γησι- 
Ado κἀκεῖνος, ὡς λέγεται, πολὺν χρόνον ἐμβλέψας αὖ-- 
τῷ καὶ συμπαραπέμψας τὴν ὄψιν οὐδὲν ἢ τοσοῦτον μό- 
vov εἶπεν" ,,£) τοῦ μεγαλοπράγμονος ἀνθρώπου.“ Ἐπεὶ 
δὲ φιλοτιμούμενος ὁ Ἐπαμεινώνδας ἐν τῇ πόλει μάχην 96 
συνάψαι καὶ στῆσαν τροπαιον οὐκ ἴσχυσεν ἐξαγαγεῖν 
οὐδὲ προκαλέσασϑαι τὸν ᾿Αγησίλαον. ἐκεῖνος μὲν ἀνα- 
ξεύξας πάλιν ἐπόρϑει τὴν χώραν, ἐν δὲ “ακεδαίμονι 
τῶν πάλαι τινὲς ὑπούλων καὶ πονηρῶν ὡς διακόσιοι 
συστραφέντες κατελάβοντο τὸ Ἰσσώριον, οὗ τὸ τῆς ᾿4ρ-- 80 

θ14τέμιδος ἱερόν ἐστιν, εὐερκῆ καὶ δυσεκβίαστον τόπον. 
Ἐφ᾽ ovs βουλομένων εὐθὺς ὠϑεῖσϑαι τῶν “ακεδαιμο-- 

PLUT. VIT. III. 12 
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vícov , φοβηϑεὶς τὸν νεωτερισμὸν ὁ ̓ 4γησίλαος ἐκέλευσε 
τοὺς μὲν ἄλλους ἡσυχίαν ἄγειν, αὐτὸς δὲ ἐν ἱματίῳ καὶ 
μεϑ᾽ ἑνὸς οἰκέτου προσήει, βοῶν ἄλλως ἀκηκοέναι τοῦ 
προστάγματος αὐτούς" οὐ γὰρ ἐνταῦϑα κελεῦσαι συν- 

5 ἐλθεῖν οὐδὲ πάντας. ἀλλὰ τοὺς μὲν ἐκεῖ (δείξας ἕτερον 

τόπον), τοὺς δὲ ἀλλαχόσε τῆς πόλεως. Ol δὲ ἀκούσαντες 
ἤσϑησαν οἰόμενοι λανϑάνειν, καὶ διαστάντες ἐπὶ τοὺς 
τόπους oUg ἐκεῖνος ἐκέλευσεν ἀπεχώρουν. Ὁ δὲ τὸ μὲν 
Ἰσσώριον εὐθὺς μεταπεμψάμενος ἑτέρους κατέσχε, τῶν 

ιοδὲ συστάντων ἐκείνων περὶ πεντεκαίδεκά τινας συλλα- 

βὼν νυκτὸς ἀπέκτεινεν. Ἄλλη δὲ μείξων ἐμηνύϑη συν- 

ὡμοσία καὶ σύνοδος ἀνδρῶν Σπαρτιατῶν ἐπὶ πράγμασι 
νεωτόροις εἰς οἰκίαν κρύφα συνερχομένων, οὗς καὶ κρίς 
νειν ἄπορον ἦν ἐν ταραχῇ τοσαύτῃ καὶ περιορᾶν ἐπι- 

15 βουλεύοντας. "méwvswsv οὖν καὶ τούτους μετὰ τῶν 
ἐφόρων βουλευσάμενος ὃ ᾿4γησίλαος ἀκρέτους, οὐδενὸς 
δίχα δέκης τεϑανατωμένου πρότερον Σπαρτιατῶν. Ἐπεὶ 
δὲ πολλοὶ τῶν τεταγμένων εἰς τὰ ὅπλα περιοίκων καὶ 
εἱλώτων ἀπεδίδρασκον ἐκ τῆς πόλεως πρὸς τοὺς πολε- 

οομέους καὶ τοῦτο πλείστην ἀϑυμίαν παρεῖχεν, ἐδίδαξε 
τοὺς ὑπηρέτας περὶ ὄρϑρον ἐπιφοιτᾶν ταῖς στιβάσι καὶ 
τὰ ὅπλα τῶν ἀποκεχωρηκότων λαμβάνειν καὶ ἀποκρύ- 
πτειν, ὅπως ἀγνοῆται τὸ πλῆϑος. ᾿δἀναχωρῆσαι δὲ τοὺς 
Θηβαίους ἐκ τῆς Δακωνικῆς ot μὲν ἄλλοι λέγουσι ye 

95 μώνων γενομένων καὶ τῶν ᾿ρκάδων ἀρξαμένων ἀπιέ- 

vat καὶ διαρρεῖν ἀτάκτως, οἱ δὲ τρεῖς μῆνας ἐμμεμενη- 
κότας ὅλους καὶ τὰ πλεῖστατῆς χώρας διαπεπορϑηκότας" 
Θεόπομπος δέ φησιν, ἤδη τῶν βοιωταρχῶν ἐγνωκότων 
ἀπαίρειν, ἀφικέσϑαι πρὸς αὐτοὺς Φρίξον, ἄνδρα Σπαρ- 

βοτιάτην, παρὰ ᾿4γησιλάου δέκα τάλαντα κομίξοντα τῆς 
ἀναχωρήσεως μισϑόν, dove τὰ πάλαι δεδογμένα πράτ- 
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τουσιν αὐτοῖς ἐφόδιον παρὰ τῶν πολεμέων προσπεριγε-- 
νέσϑαι. 

XXXIII. Τοῦτο μὲν οὖν οὐκ οἶδα ὅπως ἠγνόησαν οἵ 
ἄλλοι, μόνος δὲ Θεόπομπος ἤσϑετο. Τοῦ δὲ σωϑῆναι 
τὴν Σπάρτην τότε πάντες αἴτιον ὁμολογοῦσι γενέσϑαι 5 
τὸν ᾿4γησίλαον, ὅτι τῶν ἐμφύτων αὐτῷ παϑῶν, φιλο-- 
νεικίας καὶ φιλοτιμίας, ἀποστὰς ἐχρήσατο τοῖς πράγμα- 
σιν ἀσφαλῶς. Οὐ μέντοι τήν γε δύναμιν καὶ τὴν δόξαν 
ἐδυνήϑη τῆς πόλεως ἀναλαβεῖν ἐκ τοῦ πταίσματος, ἀλλ 
ὥσπερ σώματος ὑγιεινοῦ, λίαν δὲ ἀκριβεῖ καὶ κατησκη-- 10 
μένῃ κεχρημένου διαίτῃ παρὰ πάντα τὸν χρόνον, ἁμαρ-- 
τία μέα καὶ ῥοπὴ τὴν πᾶσαν ἔκλινεν εὐτυχίαν τῆς πό- 
λεως" οὐκ ἀλόγως. Πρὸς γὰρ εἰρήνην καὶ ἀρετὴν καὶ 
ὁμόνοιαν ἄριστα συντεταγμένῳ πολιτεύματι προσαγα- 
γόντες ἀρχὰς καὶ δυναστείας βιαίους, ὧν οὐδενὸς ἡγεῖτο 15 
δεῖσϑαι πόλιν εὐδαιμόνως βιωσομένην ὁ Δυκοῦργος, 

ἐσφάλησαν. Αὐτὸς μὲν οὖν ὁ ̓ 4γησίλαος ἤδη πρὸς τὰς 
στρατείας ἀπειρήκει διὰ τὸ γῆρας, ᾿Αρχίδαμος δὲ ὁ υἱὸς 
αὐτοῦ τὴν ἐκ Σικελίας ἥκουσαν παρὰ τοῦ τυράννου 
βοήϑειαν ἔχων ἐνέκησεν ᾿ἀρκάδας τὴν λεγομένην ἄδα-- 20 
xQvv μάχην" οὐδεὶς γὰρ ἔπεσε τῶν μετ᾽ αὐτοῦ, συχνοὺς 
δὲ τῶν ἐναντίων ἀνεῖλεν. Αὕτη μάλιστα τὴν ασϑένειαν 
ἤλεγξεν ἡ νίκη τῆς πόλεως. Πρότερον μὲν γὰρ οὕτω 
σύνηϑες ἡγοῦντο x«l προσῆκον ἔργον αὐτοῖς εἶναι vO 
νικᾶν τοὺς πολεμέους, ὥστε μήτε ϑύειν τοῖς ϑεοῖς πλὴν 30 

ἀλεκτρυόνα νικητήριον ἐν τῇ πόλει μήτε μεγαληγορεῖν 
τοὺς ἀγωνισαμένους μήτε ὑπερχαίρειν τοὺς πυνϑανο-- 
μένους, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐν Μαντινείᾳ μάχης γενομένης, ἣν 
Θουκυδίδης γέγραφε, τῷ πρώτῳ φράσαντι τὴν νέκην ot 

615 ἄρχοντες ἐκ φιδιτίου κρέας ἔπεμψαν εὐαγγέλιον. ἄλλο 80 
δὲ οὐδέν᾽ τότε δὲ τῆς μάχης ἀγγελϑείσης καὶ τοῦ ᾿άρχι- 
δάμου προσιόντος οὐδεὶς ἐκαρτέρησεν, ἀλλὰ πρῶτος ὁ 

12} 
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πατὴρ ἀπήντα δακρύων ὑπὸ χαρᾶς καὶ μετ᾽ ἐκεῖνον τὰ 
ἀρχεῖα, τῶν δὲ πρεσβυτέρων καὶ τῶν γυναικῶν τὸ πλῆ- 
ϑος ἐπὶ τὸν ποταμὸν κατῇει τάς vs χεῖρας ὀρεγόντων 
καὶ ϑεοκλυτούντων. ὥσπερ ἀπεωσμένης τὰ παρ᾽ ἀξίαν 

8 ὀνείδη τῆς Σπάρτης καὶ λαμπρὸν αὖϑις ἐξ ἀρχῆς τὰ 
φῶς ὁρώσης" ἐπεὶ πρότερόν γέ φασιν οὐδὲ ταῖς γυ- 
ναιξὶν ἀντιβλέπειν τοὺς ἄνδρας αἰσχυνομένους ἐφ᾽ οἷς 
ἔπταισαν. 

XXXIV. Οἰὐκιξομένης δὲ Μεσσήνης ὑπὸ τῶν περὶ 
100v Ἐπαμεινώνδαν καὶ τῶν ἀρχαίων πολιτῶν πανταχό-- 
Ov εἰς αὐτὴν συμπορευομένων. διαμάχεσϑαι μὲν οὐκ 
ἐτόλμων οὐδὲ κωλύειν ἐδύναντο, χαλεπῶς δὲ καὶ βα- 
ρέως πρὸς τὸν ᾿4γησέλαον εἶχον, ὅτι χώραν οὔτε πλήϑει 
τῆς Δακωνικῆς ἐλάττονα καὶ πρωτεύουσαν ἀρετῇ τῆς 

15 Ἑλληνικῆς ἔχοντες καὶ καρπούμενοι χρόνον τοσοῦτον 
ἐπὶ τῆς ἐκείνου βασιλείας ἀπολωλέκασι. zio καὶ προτει-- 

νομένην ὑπὸ τῶν Θηβαίων τὴν εἰρήνην ὁ ̓ 4γησίλαος 
οὐκ ἐδέξατο. Μὴ βουλόμενος δὲ τῷ λόγῳ προέσϑαι τοῖς 
ἔργῳ κρατοῦσι τὴν χώραν. ἀλλὰ φιλονεικῶν, ἐκείνην 

20 μὲν οὐκ ἀπέλαβε, μικροῦ δὲ τὴν Σπάρτην προσαπέβαλε 
καταστρατηγηϑείς. Ἐπεὶ γὰρ οἵ Μαντινεῖς αὖϑις ἀπέ- 
στησαν τῶν Θηβαίων καὶ μετεπέμποντο τοὺς “ακεδαι- 

uovíovg, αἰσϑόμενος ὁ Ἐπαμεινώνδας τὸν ᾿4γησίλαον 
ἐξεστρατευμένον μετὰ τῆς δυνάμεως καὶ προσιόντα, λα- 

25 ϑὼν τοὺς Μαντινεῖς ἀνέξευξε νυκτὸς ἐκ Τεγέας ἄγων 

ἐπ᾿ αὐτὴν τὴν Μακεδαίμονα τὸ στράτευμα, καὶ μικρὸν 
ἐδέησε παραλλάξας τὸν ᾿4γησίλαον ἔρημον ἐξαίφνης κα- 
ταλαβεῖν τὴν πόλιν. Εὐϑύνου δὲ Θεσπιέως, ὡς Καλ- 
λισϑένης φησίν, ὡς δὲ Ξενοφῶν, Κρητός τινος. ἐξαγ- 

ϑογείλαντος τῷ ᾿Δγησιλάῳ, ταχὺ προπέμψας ἱππέα τοῖς 
ἐν τῇ πόλει φράσοντα μετ᾽ οὐ πολὺ καὶ αὐτὸς παρῆλϑεν 
εἰς τὴν Σπάρτην. Ὀλίγῳ δὲ ὕστερον οἵ Θηβαῖοι διέ- 



AUHZXILAAOZ. 181 

βαινον τὸν Εὐρώταν καὶ προσέβαλλον τῇ πόλει μάλα 
ἐρρωμένως τοῦ ᾿Δ4γησιλάου καὶ παρ᾽ ἡλικίαν ἐπαμινον- 
τος. Οὐ γάρ, ὡς πρότερον, ἀσφαλείας ἑώρα τὸν καιρὸν 
ῦντα καὶ φυλακῆς. ἀλλὰ μᾶλλον ἀπονοίας καὶ τόλμης, 
οἷς τὸν ἄλλον χρόνον οὐδέποτε πιστεύσας οὐδὲ χρησά- 5 
μδνοςρ , τότε μόνοις ἀπεώσατο τὸν κένδυνον͵ ἐκ τῶν χει- 
ρῶν τοῦ Ἐπαμεινώνδου τὴν πόλιν ἐξαρπάσας καὶ στήσας 
τρόπαιον καὶ τοῖς παισὶ καὶ ταῖς γυναιξὶν ἐπιδείξας τὰ 

κάλλιστα τροφεῖα τῇ πατρίδι τοὺς “ακεδαιμονίους ἀπο-- 
διδόντας, ἐν δὲ πρώτοις τὸν ᾿Αρχίδαμον ἀγωνιξόμενον 10 
ὑπερηφάνως τῇ τὸ ῥώμῃ τῆς ψυχῆς καὶ τῇ κουφότητι 
τοῦ σώματος͵ ὀξέως ἐπὶ τὰ ϑλιβόμενα τῆς μάχης διαϑέ- 
ovra διὰ τῶν στενωπῶν καὶ πανταχοῦ μετ᾽ ὀλίγων ἀν-- 
τερείδοντα τοῖς πολεμίοις" Ἰσίδαν δὲ δοκῶ, τὸν Φοιβί- 

δου υἱόν. οὐ τοῖς πολίταις μόνον. ἀλλὰ καὶ τοῖς zoÀs-15 

μέίοις ϑέαμα φανῆναι καλὸν καὶ ἀγαστόν. Ἦν μὲν γὰρ 
ἐκπρεπὴς τὸ εἶδος καὶ τὸ μέγεϑος τοῦ σώματος, ὥραν δὲ 
ἐν 1] τὸ ἥδιστον ἀνθοῦσιν ἄνϑρωποι παριόντες εἰς &v- 
δρας ἐκ παίδων εἶχε, γυμνὸς δὲ καὶ ὅπλων τῶν Gxenov- 
τῶν καὶ ἱματίων λίπα χρισάμενος τὸ σῶμα καὶ τῇ μὲν 320 
ἔχων χειρὶ λόγχην, τῇ δὲ ξίφος ἐξήλατο τῆς οἰκίας καὶ 
διὰ μέσων τῶν μαχομένων ὠσάμενος év τοῖς πολεμίοις 
ἀνεστρέφετο παίων τὸν προστυχόντα καὶ καταβάλλων. 
Ἐτρωώϑη δὲ ὑπ᾽ οὐδενός, sive ϑεοῦ δι᾿ ἀρετὴν φυλάτ- 
τοντος αὐτόν, εἴτε μεῖξόν τι καὶ κρεῖττον ἀνθρώπου 30 
φανεὶς τοῖς ἐναντίοις. Ἐπὶ τούτῳ δὲ λέγεται τοὺς ἐφό- 
ρους στεφανώσαντας αὐτὸν εἶτα χιλίων δραχμῶν ἐπι- 
βαλεῖν ξημίαν, ὅτι χωρὶς ὅπλων διακινδυνεύειν ἐτολ- 

μησεν. 
XXXV. Ὀλίγαις δὲ ὕστερον ἡμέραις περὶ τὴν Mav- 80 

τένειαν ἐμαχέσαντο, καὶ τὸν ᾿Επαμεινώνδαν ἤδη κρα- 
βΙθτοῦντα τῶν πρώτων. ἔτι δὲ ἐγκείμενον καὶ κατασπεύ-- 
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δοντα τὴν δίωξιν ᾿ἀντικράτης ἀάκων ὑποστὰς ἔπαισε 
δόρατι μεν. ὡς Ζιοσκουρίδης (avóguxe, “ακεδαιμόνιοι 
δὲ Μαχαιρίωνας ἔτι νῦν τοὺς ἀπογόνους τοῦ ᾿ἀντικρά-- 
τους καλοῦσιν, ὡς μαχαίρᾳ πατάξαντος. Οὕτω γὰρ 

5 ἐθαύμασαν καὶ ὑπερηγάπησαν αὐτὸν φόβῳ τοὐἘπαμει- 
νώνδου ξῶντος, ὥστε τιμὰς μὲν ἐκεένῳ καὶ δωρεὰς ψη- 
φίσασϑαι. γένει δ᾽ ἀτέλειαν, ἣν ἔτι καὶ καϑ᾽ ἡμᾶς ἔχει 
Καλλικράτης. εἷς τῶν ᾿Αντικράτους ἀπογόνων. Μετὰ 
δὲ τὴν μάχην καὶ ϑάνατον τοῦ Ἐπαμεινώνδου γενομένης 

10 εἰρήνης τοῖς Ἕλλησι πρὸς αὑτούς, ἀπήλαυνον οἵ περὶ 

τὸν ᾿4γησίλαον τοῦ ὄρκου τοὺς Μεσσηνέους. ὡς πόλιν 
οὐκ ἔχοντας. Ἐπεὶ δὲ οἵ λοιποὶ πάντες ἐδέχοντο καὶ 
τοὺς ὅρκους ἐλάμβανον παρ᾽ αὐτῶν. ἀπέστησαν οἵ 4α- 
κεδαιμόνιοι, καὶ μόνοις αὐτοῖς πόλεμος ἦν ἐλπίξουσιν 

l5 ἀναλήψεσθαι τὴν Μεσσηνίαν. Βίαιος οὖν ἐδόκει καὶ 
ἀτενὴς καὶ πολέμων ἄπληστος ὁ ̓ 4γησίλαος εἶναι, τὰς 
μὲν κοινὰς διαλύσεις πάντα τρόπον ὑπορύττων καὶ ἀνα- 
βάλλων, πάλιν δὲ ὑπὸ χρημάτων ἀπορίας ἀναγκαξόμε- 
νος ἐνοχλεῖν τοῖς κατὰ πόλιν φέλοις καὶ δανείξεσϑαι καὶ 

0συνερανίξεσϑαι. δέον ἀπηλλάχϑαι κακῶν εἰς τοῦτο πε- 
ριήκοντι τῷ καιρῷ, καὶ μὴ τὴν ἅπασαν ἀρχὴν τοσαύ- 
τὴν γενομένην ἀφεικότα καὶ πόλεις καὶ γῆν καὶ ϑάλατ- 

ταν ὑπὲρ τῶν ἐν Μεσσήνῃ κτημάτων καὶ προσόδων 
σφαδάξειν. 

35 ΧΧΧΥΙ. Ἔτι δὲ μᾶλλον ἠδόξησε Τάχῳ τῷ «Αἰγυπτίῳ 
στρατηγὸν ἐπιδοὺς δαυτόν. Οὐ γὰρ ἠξίουν ἄνδρα τῆς 
Ἑλλάδος ἄριστον κεχριμένον καὶ δόξης ἐμπεπληκότα 
τὴν οἰκουμένην ἀποστάτῃ βασιλέως, ἀνθρώπῳ βαρβά- 
ρῷ; χρῆσαι τὸ σῶμα καὶ τοὔνομα καὶ τὴν δόξαν ἀποδό-- 

80σϑαι χρημάτων ἔργα μισϑοφόρου καὶ ξεναγοῦ διαπρατ-- 
τόμενον. Κεὶ γὰρ ὑπὲρ ὀγδοήκοντα γεγονὼς ἔτη. καὶ 
πᾶν ὑπὸ τραυμάτων τὸ σῶμα κατακεκομμένος ἐκείνην 
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αὖϑις ἀνεδέξατο τὴν καλην καὶ περίβλεπτον ἡγεμο- 

νίαν ὑπὲρ τῆς τῶν Ἑλλήνων ἐλευϑερίας, οὐ πάμπαν 
ἄμεμπτον εἶναι τὴν φιλοτιμίαν" τοῦ γὰρ καλοῦ και- 
ρὸν οἰκεῖον εἶναι καὶ ὥραν, μᾶλλον δὲ ὅλως τὰ καλὰ 

τῶν αἰσχρὼν τῷ μετρίῳ διαφέρειν. Οὐ μὴν ἐφρόν- ὅ 

vi£e τούτων 0 ᾿4γησίλαος, οὐδὲ dero παρ᾽ ἀξίαν εἶναι 
λειτούργημα δημόσιον οὐδέν, ἀλλὰ μᾶλλον ἀνάξιον 
ἑαυτοῦ τὸ ξῆν ἄπρακτον ἐν τῇ πόλει καὶ καϑῆσϑαι πε-- 
ριμένοντα τὸν ϑάνατον. Ὅϑεν ἤϑροισε μισϑοφόρους 
ἀφ᾽ ὧν ὁ Τάχως αὐτῷ χρημάτων ἔπεμψε, καὶ πλοῖα 10 
πληρώσας ἀνήχϑη, τριάκοντα συμβούλους ἔχων uso" 

ἑαυτοῦ Σπαρτιάτας, ὡς πρότερον. Ἐπεὶ δὲ κατέπλευ-- 
dev εἰς τὴν Αἴγυπτον, εὐϑὺς οἵ πρῶτοι τῶν βασιλικῶν 

ἡγεμόνων καὶ διοικητῶν ἐβάδιξον ἐπὶ ναῦν ϑεραπεύον- 

τες αὐτόν. Ἦν δὲ καὶ τῶν ἄλλων “ἰγυπτίων σπουδή v&15 

μεγάλη καὶ προσδοκία διὰ τοὔνομα καὶ τὴν δόξαν τοῦ 

᾿Δ4γησιλάου,͵ καὶ συνετρόχαξον ἅπαντες ἐπὶ τὴν ϑέαν. ὼς 
δὲ ἑώρων λαμπρότητα μὲν καὶ κατασκευὴν οὐδεμίαν, 
ἄνϑρωπον δὲ πρεσβύτην κατακείμενον ἔν τινι πόᾳ παρὰ 
τὴν ϑάλασσαν, εὐτελῆ καὶ μικρὸν τὸ σῶμα, τραχὺ καὶ 20 
φαῦλον ἱμάτιον ἀμπεχόμενον, σκώπτειν αὐτοῖς καὶ γε-- 
λωτοποιεῖν ἐπῇει καὶ λέγειν. ὅτι τοῦτο qv τὸ μυϑολο- 

yoUpsvov: ὠδίνεδιν ὅρος. εἶτα μῦν ἀποτεκεῖν. Ἔτι δὲ 
μᾶλλον αὐτοῦ τὴν ἀτοπίαν ἐθαύμασαν, ὃτε ξενίων προσ-- 
κομισϑέντων καὶ προσαχϑέντων ἄλευρα μὲν καὶ uo-25 
σχους καὶ χῆνας ἔλαβε. τραγήματα δὲ καὶ πέμματα καὶ 
μύρα διωϑεῖτο, καὶ βιαξομένων λαβεῖν καὶ λιπαρούντων 
ἐκέλευσε τοῖς εἵλωσι διδόναι κομίξοντας. Τῇ μέντοι 

617 στεφανωτρίδι βύβλῳ φησὶν αὐτὸν ἡσϑέντα Θεόφρα- 
στος διὰ τὴν λιτότητα καὶ καϑαριότητα τῶν στεφάνων 80 
αἰτήσασϑαι καὶ λαβεῖν, ὅτε ἀπέπλει, παρὰ τοῦ βασιλέως. 

XXXVII. Τότε δὲ συμμίξας τῷ Τάχῳ παρασκευαζο- 
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μένῳ πρὸς τὴν στρατείαν. οὐχ, ὥσπερ ἤλπιξεν, ἁπάσης 
στρατηγὸς ἀπεδείχϑη τῆς δυνάμεως, ἀλλὰ τῶν μισϑο- 
φόρων μόνων, τοῦ δὲ ναυτικοῦ Χαβρίας ὁ ᾿4ϑηναῖος' 
ἡγεμὼν δὲ συμπάντων αὐτὸς ἦν ὁ Τάχως. Καὶ τοῦτο 

5 πρῶτον ἠνίασε τὸν ᾿4γησίλαον᾽ ἔπειτα τὴν ἄλλην ἀλα- 
ξονείαν καὶ κενοφροσύνην τοῦ Αἰγυπτίου βαρυνόμενος 
ἠναγκάξετο φέρειν" καὶ συνεξέπλευσεν ἐπὶ τοὺς Φοίνι- 
κας αὐτῷ, παρὰ τὴν ἀξίαν τὴν ἑαυτοῦ καὶ τὴν φύσιν 
ὑπείκων καὶ καρτερῶν, ἄχρι οὗ καιρὸν ἔλαβε. Νεκτά- 

ιόναβις γὰρ ἀνεψιὸς ὧν τοῦ Τάχω καὶ μέρος ἔχων ὑφ᾽ 
ἑαυτῷ τῆς δυνάμεως ἀπέστη καὶ βασιλεὺς ὑπὸ τῶν Ai- 
γυπτίων ἀναγορευϑεὶς διεπέμπετο πρὸς τὸν ᾿'4γησίλαον 
ἀξιῶν αὐτῷ βοηϑεῖν" τὰ δ᾽ αὐτὰ καὶ τὸν Χαβρίαν πα- 
ρεκάλει, μεγάλας ὑπισχνούμενος ἀμφοτέροις δωρεᾶς. 

15 Αἰσϑομένου δὲ ταῦτα τοῦ Τάχω καὶ τραπομένου πρὸς 
δέησιν αὐτῶν, ὁ μὲν Χαβρίας ἐπειρᾶτο καὶ τὸν ᾿Ἵγησί- 
λαον ἐν τῇ φιλίῳ τοῦ Τάχω πείϑων καὶ παραμυϑούμε- 

νος κατέχειν, ὁ δὲ “Ἵγησίλαος εἶπεν, ὅτι. Σοὶ μὲν, ὦ 
Χαβρία, κατὰ σεαυτὸν ἀφιγμένῳ χοῆσϑαι τοῖς ἑαυτοῦ 

30 λογισμοῖς ἔξεστιν, ἐγὼ δὲ ὑπὸ τῆς πατρίδος ἐδόϑην AL- 
γυπτίοις στρατηγός. Οὐκ οὖν ἂν ἔχοι μοι καλῶς οἷς 
ἐπέμφϑην σύμμαχος πολεμεῖν, ἐὰν μὴ πάλιν ἡ πατρὶς 
κελεύσῃ.“ Ταῦτα δὲ εἰπὼν ἔπεμψεν εἰς Σπάρτην &v- 
δρας. ot τοῦ μὲν Τάχω κατηγορήσειν, ἐπαινέσεσϑαι δὲ 

5 τὸν Νεκτάναβιν ἔμελλον. Ἔπεμψαν δὲ κἀκεῖνοι δεόμε- 
voL τῶν “ακεδαιμονίων, ὁ μὲν ὡς πάλαι σύμμαχος ys- 
γονὼς καὶ φίλος, ὁ δὲ ὡς εὔνους καὶ | προϑυμότεφος περὶ 
τὴν πόλιν ἐσόμενος. “Ἵκούσαντες ovv οἱ “ακεδαιμόνιοι 
τοῖς μὲν Αἰγυπτίοις ἀπεκρίναντο φανερῶς ᾿Δ4γησιλάῳ 

80 περὶ τούτων μελήσειν, ἐκείνῳ δὲ ἐπέστειλαν ὁρᾶν κε- 
λεύοντες; ὅπως πράξει τὸ τῇ Σπάρτῃ συμφέρον. Οὕτω 
δὴ λαβὼν τοὺς μισϑοφόρους 0 ̓ 4γησέλαος ἀπὸ τοῦ Τάχω 
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μετέστη πρὸς τὸν Νεχτάναβιν, ἀτόπου καὶ ἀλλοκότου 
πράγματος παρακαλύμματι τῷ συμφέροντι τῆς πατρίδος 
χρησάμενος" ἐπεὶ ταύτης ys τῆς προφάσεως ἀφαιρε-- 
ϑείσης τὸ δικαιότατον ὁ ὄνομα τῆς πράξεως qv προδοσία. 
“ακεδαιμόνιοι δὲ τὴν πρώτην τοῦ καλοῦ μερέδα τῷ τῆς a 

πατρίδος συμφέροντι διδόντες οὔτε uovOdvovoiw οὔτε 
ἐπίστανται δέκαιον ἄλλο πλὴν ὃ τὴν Σπάρτην αὔξειν 
νομίξουσιν. 

ΧΧΧΥΠΙ. Ὁ μὲν οὖν Τάχως ἐρημωϑεὶς τῶν μισϑο-- 
φόρων ἔφυγεν, ἐκ δὲ ΜΜένδητος ἕτερος ἐπανίσταται τῷ 10 
Νεκχτανάβιδι βασιλεὺς ἀναγορευϑείς" καὶ συναγαγὼν 
δέκα μυριάδας ἀνθρώπων ἐπῇει. Θαρσύνοντος δὲ τοῦ 
Ννεκτανάβιδος τὸν ᾿4γησέλαον καὶ λέγοντος, ὅτι πολλοὶ 
μέν εἰσιν οἵ πολέμιοι, μιγάδες δὲ καὶ βάναυσοι καὶ δι᾽ 
ἀπειρίαν εὐκαταφρόνητοι ,,Kol μὴν οὐ τὸ πλῆϑος αὐ-- 18 
τῶν“ ὁ ̓ Δγησίλαος εἶπεν .,.ἀλλὰ τὴν ἀπειρίαν φοβοῦμαι 
καὶ τὴν ἀμαϑίαν ὡς δυσεξαπάτητον. AL γὰρ ἀπάται τὸ 
παράδοξον ἐπάγουσι τοῖς πρὸς ἄμυναν ὑπονοοῦσι καὶ 

προσδοκῶσι τρεπομένοις, ὁ δὲ μὴ προσδοκῶν μηδὲ ὑπο- 
νοῶν μηδὲν οὐ δίδωσι τῷ παραλογιξομένῳ λαβήν, ὥσπερ 20 
οὐδὲ τῷ παλαίοντι ῥοπὴν ὁ μὴ κινούμενος.“ '"Ex τούτου 
καὶ ὁ Μενδήσιος ἔπεμπε πειρῶν τὸν ᾿4γησίλαον. Ἔδει-- 
G&v ovv 0 Νεκτάναβις, καὶ κελεύοντος αὐτοῦ διαμάχε-- 

σϑαι τὴν ταχίστην καὶ μὴ χρόνῳ πολεμεῖν πρὸς ἀνθρώ-- 
πους ἀπείρους ἀγῶνος, πολυχειρίᾳ δὲ περιελϑεῖν καὶ 3ὅ 
περιταφρεῦσαι καὶ φϑάσαι πολλὰ καὶ προλαβεῖν δυνα-- 
μένους, ἔτι μᾶλλον ἐν ὑποψίᾳ καὶ φόβῳ γενόμενος 
πρὸς αὐτὸν ἀπεχώρησεν εἰς πόλιν εὐερκῆ καὶ μέγαν 

618 ἔχουσαν περίβολον. Ὁ δὲ ᾿4γησέλαος ἠγανάκτει μὲν 
ἀπιστούμενος καὶ βαρέως ἔφερεν, αἰσχυνόμενος δὲ καὶ 80 
πάλιν μεταστῆναι πρὸς τὸν ἕτερον καὶ τελέως ἀπελϑεῖν 
ἄπρακτος ἠκολούϑησε καὶ συνεισῆλϑεν εἰς τὸ τεῖχος. 
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XXXIX. Ἐπελϑόντων δὲ τῶν πολεμίων xol περιτα- 
φρευόντων τὴν πόλιν αὖϑις αὖ δείσας τὴν πολιορκίαν 
0 Αἰγύπτιος ἐβούλετο μάχεσϑαι καὶ τοὺς “Ἕλληνας μάλα 
δυμπροϑυμουμένους εἶχεν οὐ γὰρ ἦν ἐν τῷ χωρίῳ ci- 

5 τος. Ὁ δὲ ̓ 4γησίλαος οὐκ ἐῶν. ἀλλὰ κωλύων ἤκουε μὲν 
ἔτι μᾶλλον κακῶς ἢ πρότερον ὑπὸ τῶν Αἰγυπτίων καὶ 
προδότης ἀπεκαλεῖτο τοῦ βασιλέως, ἔφερξ δὲ πρᾳότερον 
ἤδη τὰς διαβολὰς καὶ προσεῖχε τῷ καιρῷ τοῦ στρατηγή- 
ματος. Hv δὲ τοιόνδε. Τάφρον ἔξωϑεν ἤγον of πολέ- 

0 μοι πϑρὶ τὸ τεῖχος βαϑεῖαν ὡς παντάπασιν ἀποκλεέσον-- 
τες αὐτούς. Ὡς οὖν ἐγγὺς ἦσαν al τελευταὶ τοῦ ὀρύγ- 
ματὸς ἀπαντῶντος αὑτῷ καὶ περιϊόντος ἐν κύκλῳ τὴν 
πόλιν, ἑσπέραν ἀναμείνας γενέσϑαι καὶ κελεύσας ἐξο- 
πλίξεσϑαι τοὺς Ἕλληνας ἔλεγεν. ἐλθὼν πρὸς τὸν Aiyv- 

15 πτιον »Ὁ μὲν τῆς σωτηρίας, ὦ νεανία, καιρὸς οὗτός 
ἐστιν, ὃν ἐγὼ διαφϑεῖραι φοβούμενος οὐκ ἔφραξον, πρὶν 

ἐλθεῖν. Ἐπεὶ δὲ ἡμῖν οἵ πολέμιοι τὴν ἀσφάλειαν αὐτοὶ 
δια τῶν χειρῶν παρεσκευάκασι τοσαύτην ὀρυξάμενοι 

τάφρον, ἧς τὸ μὲν ἐξειργασμένον ἐκείνοις ἐμποδών ἐστι 
οοτοῦ πλήϑους., τὸ δὲ διαλεῖπον ἡμῖν δίδωσιν ἴσῳ καὶ δι- 

καίῳ μέτρῳ διαμάχεσϑαι πρὸς αὐτούς, φέρε νῦν, προ- 
ϑυμηϑεὶς ἀνὴρ ἀγαϑὸς γενέσϑαι καὶ μεϑ' ἡμῶν ἐπι- 
σπόμενος δρόμῳ σῶξε σεαυτὸν ἅμα καὶ τὴν στρατιᾶν. 
Ἡμᾶς γὰρ ot μὲν κατὰ στόμα τῶν πολεμίων οὐχ ὑπομε- 

φονοῦσιν, οἵ δὲ ἄλλοι διὰ τὴν τάφρον οὐ βλάψουσιν." 
᾿Εϑαύμασεν οὖν ὁ Νεχτάναβις τοῦ ᾿Δ4γησιλάου τὴν δϑει- 
νότητα,καὶ δοὺς ἑαυτὸν εἰς μέσα τὰ τῶν Ἑλλήνων ὅπλα 
καὶ προσπεσὼν ἐτρέψατο ῥᾳδίως τοὺς ἀντιστάντας. Ks 
δὲ ἅπαξ ἔλαβε πειϑόμενον αὑτῷ τὸν ΝΝεχτάναβιν ὁ Ayy- 

80σίλαος,αὖϑις ἐπῆγε τὸ αὐτὸ στρατήγημα καϑάπερ πά- 
λαισμα τοῖς πολεμίοις. Τὰ μὲν γὰρ ὑποφεύγων καὶ 
ὑπάγων, τὰ δὲ ἀντιπεριχωρῶν ἐμβάλλει τὸ πλῆϑος αὖ- 
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τῶν εἰς τόπον ἔχοντα διώρυχα βαϑεῖαν ἐξ € ἑκατέρας πλευ- 

ρᾶς παραφφέουσαν, ὧν τὸ μέσον ἐμφράξας καὶ καταλα- 
βὼν τῷ μετώπῳ τῆς φάλαγγος ἐξίσωσε πρὸς τοὺς μαχο-- 

μένους τῶν πολεμίων τὸ πλῆϑος, οὐκ ἔχοντας περιδρο-- 
μὴν καὶ κύκλωσιν. Ὅϑεν οὐ πολὺν χρόνον ἀντιστάντες ὅ 
ἐτράποντο᾽ καὶ πολλοὶ μὲν ἀνῃρέϑησαν, οἱ δὲ psvyov- 
veg ἐσκεδάσϑησαν καὶ διερρύησαν. 

XL. Ἐκ δὲ τούτου καλῶς μὲν εἶχε τὰ πράγματα καὶ 
βεβαίως τῷ Αἰγυπτίῳ πρὸς ἀσφάλειαν: ἀγαπῶν δὲ καὶ 
φιλοφρονούμενος ἐδεῖτο μεῖναι καὶ συνδιαχειμάσαι μεύ 10 
αὐτοῦ τὸν ᾿“4Ἵγησίλαον. Ὁ δὲ ὥρμητο πρὸς τὸν οἴκοι πό-- 

λεμον͵ εἰδὼς χρημάτων δεομένην τὴν πόλιν καὶ Ésvo- 

τροφοῦσαν. Προὔπεμψεν ovv αὐτὸν ἐντίμως καὶ μεγα- 
λοπρεπῶς, ἄλλας τε λαβόντα τιμὰς καὶ δωρεὰς καὶ πρὸς 

τὸν πόλεμον ἀργυρίου διακόσια καὶ τριάκοντα τάλαντα. 15 
Χειμῶνος δὲ ὄντος ἤδη τῆς γῆς ἐχόμενος ταῖς ναυσὶ καὶ 
παρὰ τὴν Λιβύην εἰς χωρίον ἔρημον κομισϑεὶς. 0 κα- 
λοῦσι Μενελάου λιμένα. ϑνήσκει, βιώσας μὲν ὀγδοή-- 
κοντα καὶ τέσσαρα ἔτη, βασιλεύσας δὲ τῆς Σπάρτης évi 
τῶν τεσσαράκοντα πλέον, καὶ τούτων ὑπὲρ τριάκοντα 20 
πάντων μέγιστος καὶ δυνατώτατος γενόμενος καὶ σχεδὸν 
ὅλης τῆς Ελλάδος ἡγεμὼν καὶ βασιλεὺς νομισϑεὶς ἄχρι 
τῆς ἐν Λεύκτροις μάχης. Ἔϑους δὲ ὄντος “ακωνικοῦ 
τῶν μὲν ἄλλων ἐπὶ ξένης ἀποϑανόντων αὐτοῦ τὰ co- 
ματα κηδεύειν καὶ ἀπολείπειν, τὰ δὲ τῶν βασιλέων oi- 25 
καδὲ κομίζειν, οὗ παρόντες Σπαρτιᾶται κηρὸν ἐπιτήξαν-- 
τες τῷ νεκρῷ, μέλιτος οὐ παρόντος, ἀπῆγον elg ZAorie- 

619 δαίμονα. Τὴν δὲ βασιλείαν ᾿Αρχίδαμος ὁ υἱὸς αὐτοῦ 
παρέλαβε, καὶ διέμεινε τῷ γένει μέχρις Ἄγιδος. ὃν ἐπι-- 
χειροῦντα τὴν πάτριον ἀναλαβεῖν πολιτείαν ἀπέκτεινε 80 
“εωνίδας πέμπτον ἀπ᾽ ᾿᾽4γησιλάου γεγονότα. 
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IlIOMIIHIO Z. 

Ι. Πρὸς Πομπήϊον ἔοικε τοῦτο παϑεῖν ὁ Ῥωμαίων 
δῆμος εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς, ὅπερ ὁ Αἰσχύλου Προμηϑεὺς 
πρὸς τὸν Ἡρακλέα σωϑεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ λέγων 

'"Ey9:900 πατρός μοι τοῦτο φίλτατον τέκνον. 

10 Οὔτε γὰρ μῖσος οὕτως ἰσχυρὸν καὶ ἄγριον ἐπεδείξαντο 
Ῥωμαῖοι πρὸς ἕτερον στρατηγόν. ὡς τὸν Πομπηΐου πα- 
τέρα Στράβωνα, ξῶντος μὲν αὐτοῦ φοβούμενοι τὴν ἐν 
τοῖς ὅπλοις δύναμιν (ἦν γὰρ ἀνὴρ πολεμικώτατος), ἐπεὶ 
δὲ ἀπέϑανε κεραυνωϑείς, ἐκκομιξόμενον τὸ σῶμα xa- 

L5 τασπάσαντες ἀπὸ τοῦ λέχους καὶ καϑυβρίσαντες, οὔτε 
μὴν εὔνοιαν αὖ πάλιν σφοδροτέραν ἢ ϑᾶσσον ἀρξαμέ- 
νην ἢ μᾶλλον εὐτυχοῦντι συνακμάσασαν ἢ πταίσαντι 
παραμδίνασαν βεβαιότερον ἄλλος ἔσχε Ῥωμαίων ἢ Πομ- 
πήϊος. Αἰτία δὲ τοῦ μὲν μέσους ἐκεένῳ μέα, χρημάτων 

20 ἄπληστος ἐπιϑυμία, τούτῳ δὲ πολλαὶ τοῦ ἀγαπᾶσϑαι, 
σωφροσύνη περὶ δίαιταν, ἄσκησις ἐν ὅπλοις, πιϑανότης 
λόγου, πίστις ἤϑους, εὐαρμοστία πρὸς ἔντευξιν, ὡς μη- 
δενὸς ἀλυπότερον δεηϑῆναι μηδὲ ἥδιον ὑπουργῆσαι 
δεομένῳ. Προσῆν γὰρ αὐτοῦ ταῖς χάρισι καὶ τὸ ἀνεπα- 

35 χϑὲς διδόντος καὶ τὸ σεμνὸν λαμβάνοντος. 
11. Ἐν ἀρχῇ δὲ καὶ τὴν ὄψιν ἔσχεν οὐ μετρίως συν- 

δημαγωγοῦσαν καὶ προεντυγχάνουσαν αὐτοῦ τῆς φω- 
νῆς. Τὸ γὰρ ἐράσμιον ἀξιωματικὸν ἦν φιλανθρώπως, 
καὶ [ἐν τῷ νεαρῷ καὶ ἀνθϑοῦντι διέφαινεν εὐθὺς ἡ 

80 ἀκμὴ τὸ γεραρὸν καὶ τὸ βασιλικὸν τοῦ ἥἤϑους. Ἦν δέ τις 
καὶ ἀναστολὴ τῆς κόμης ἀτρέμα καὶ τῶν περὶ τὰ ὄμματα 
δυϑμῶν ὑγρότης τοῦ προσώπου. ποιοῦσα μᾶλλον Asyo- 
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μένην ἢ φαινομένην ὁμοιότητα πρὸς τὰς ᾿4λεξάνδρου 
τοῦ βασιλέως εἰκόνας. ἯΙ: καὶ τοὔνομα πολλῶν ἐν ἀρχῇ 
συνεπιφερόντων οὐκ ἔφευγεν ὁ Πομπήϊος. ὥστε καὶ 
χλευάξοντας αὐτὸν ἐνίους ἤδη καλεῖν ᾿4λέξανδρον. Ζιὸ 
καὶ “εύκιος Φίλιππος. ἀνὴρ ὑπατικός, συνηγορῶν αὖ-- 5 
τῷ μηδὲν ἔφη ποιεῖν παράλογον, εἰ Φίλιππος ὧν φιλα-- 
λέξανδρός ἐστι. Φλώραν δὲ τὴν ἑταίραν ἔφασαν ἤδη 
πρεσβυτέραν οὖσαν ἐπιεικῶς ἀεὶ μνημονεύειν τῆς γενο-- 
μένης αὐτῇ πρὸς Πομπήϊον ὁμιλίας, λέγουσαν, ὡς οὐκ 
ἦν ἐκεένῳ συναναπαυσαμένην ἀδήκτως ἀπελθεῖν. Πρὸς 10 
δὲ τούτοις διηγεῖσϑαι τὴν Φλώραν ἐπιϑυμῆσαί τινα τῶν 
Πομπηΐου συνήϑων αὐτῆς Γεμίένιον͵ καὶ πράγματα πολ- 
λὰ παρέχειν πειρῶντα" αὐτῆς δὲ φαμένης οὐκ ἂν ἐθε- 
λῆσαι διὰ Πομπήϊον, ἐκείνῳ τὸν Γεμίνιον διαλέγεσϑαι' 

τὸν οὖν Πομπήϊον ἐπιτρέψαι μὲν τῷ Γεμινέῳ, μηκέτι 15 
δὲ αὐτὸν ἄψασϑαν τὸ παράπαν μηδὲ ἐντυχεῖν αὐτῇ, καί- 
περ ἐρᾶν δοκοῦντα" τοῦτο δὲ αὐτὴν οὐχ ἑταιρικῶς évey- 
κεῖν, ἀλλὰ πολὺν ὑπὸ λύπης καὶ πόϑου χρόνον νοσῆ-- 
σαι. Καίτοι τὴν Φλώραν οὕτω λέγουσιν ἀνϑῆσαι καὶ 
γενέσθαι περιβόητον, ὥστε Κεκίλιον Μέτελλον ἀν-30 
δριάσι καὶ γραφαῖς κοσμοῦντα τὸν νεὼν τῶν Ζ]ιοσκού-- 
ρων κἀκείνης εἰκόνα γραψάμενον ἀναϑεῖναι διὰ τὸ καλ-- 

62040s. Πομπήϊος δὲ καὶ τῇ Δημητρίου τοῦ ἀπελευϑέρου 
γυναικί, πλεῖστον ἰσχύσαντος παρ᾽ αὐτῷ καὶ τετρακισχι-- 
λίων ταλάντων ἀπολιπόντος οὐσέαν͵ ἐχρῆτο παρὰ τὸν 3 
αὑτοῦ τρόπον οὐκ ἐπιεικῶς οὐδὲ ἐλευϑερίως, φοβηϑεὶς 
τὴν εὐμορφίαν αὐτῆς ἄμαχόν τινα καὶ περιβόητον ov- 
σαν, ὡς μὴ φανείη κεκρατημένος. Οὕτω δὲ πάνυ πόρ- 
ρῶϑεν εὐλαβὴς ὧν πρὸς τὰ τοιαῦτα καὶ πεφυλαγμένος, 
ὅμως οὐ διέφυγε τῶν ἐχϑρῶν τὸν ἐπὶ τούτῳ ψόγον, ἀλλ: 30 
ἐπὶ ταῖς γαμεταῖς ἐσυκοφαντεῖτο πολλὰ τῶν κοινῶν πα- 
ριδεῖν καὶ προέσϑαι χαριξόμενος ἐκείναις. Τῆς δὲ περὶ 
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τὴν δίαιταν εὐκολίας καὶ λιτότητος καὶ ἀπομνημόνευμα 
λέγεται τοιοῦτον. Ἰατρὺς αὐτῷ νοσοῦντι καὶ κακῶς 
ἔχοντι πρὸς τὰ σιτία κέχλην προσέταξε λαβεῖν. c δὲ 
ξητοῦντες οὐχ εὗρον ὦνιον (ἦν γὰρ παρ᾽ ὥραν), ἔφη δέ 

ὅτις εὑρεϑήσεσϑαι παρὰ Δευκόλλῳ δι΄ ἔτους τρεφομέ- 

vag , 9 Εἶτα“ εἶπεν .,εἰ μὴ “εύκολλος ἐτρύφα. Πομπήϊος 
οὐκ ἂν ἔξησε;"“ καὶ χαίρειν ἐάσας τὸν ἰατρὸν ἔλαβέ τι 
τῶν εὐπορίστων. Ταῦτα μὲν οὖν ὕστερον. 

III Ἔτι δὲ μειράκιον ὧν παντάπασι καὶ τῷ πατρὶ 
τΙοσυστρατευόμενος ἀντιτεταγμένῳ πρὸς Κίνναν «Ιεύκιόν 

τινα Τερέντιον εἶχεν ἑταῖρον καὶ σύσκηνον. Οὗτος ὑπὸ 
Κίννα πεισϑεὶς χρήμασιν αὐτὸς μὲν ἔμελλε Πομπήϊον 
ἀποκτενεῖν, ἕτεροι δὲ τὴν σκηνὴν ἐμπρήσειν τοῦ στρα- 
τηγοῦ. Μηνύσεως δὲ τῷ Πομπηΐῳ περὶ δεῖπνον ὄντι 

15 προσπεσούσης, οὐδὲν διαταραχϑείς, ἀλλὰ καὶ πιὼν 
προϑυμότερον καὶ φιλοφρονησάμενος τὸν Τερέντιον 

ἅμα τῷ τραπέσϑαι πρὸς ἀνάπαυσιν ὑπεκρυεὶς τῆς σκη- 
νῆς ἔλαϑε,καὶ τῷ πατρὶ φρουρὰν περιστήσας ἡσύχαξεν. 
Ὁ δὲ Τερέντιος, ὡς ἐνόμιξε καιρὸν εἶναι, σπασάμενος 

0 τὸ ξίφος ἀνέστη καὶ τῇ στιβάδι τοῦ Πομπηΐου προσελ-- 
ϑὼν ὡς κατακειμένου πολλὰς ἐνεφόρει πληγὰς τοῖς 
στρώμασιν. Ἐκ δὲ τούτου γίνεται μέγα κίνημα μίσει 
τοῦ στρατηγοῦ καὶ πρὸς ἀπόστασιν ὁρμὴ τῶν στρατιω-- 
τῶν, τὰς τὸ σκηνὰς ἀνασπώντων καὶ τὰ ὅπλα λαμβανόν-- 

25 τῶν. Ὁ μὲν οὖν στρατηγὸς οὐ προήει δεδιὼς τὸν ϑόρυ- 
βον, ὁ δὲ Πομπήϊος ἐν μέσοις ἀναστρεφόμενος καὶ δα- 
κρύων ἱκέτευε, τέλος δὲ ῥίψας ἑαυτὸν ἐπὶ στόμα πρὸ 
τῆς πύλης τοῦ χάρακος ἐμποδὼν ἔκειτο κλαίων καὶ πα- 

τεῖν κελεύων τοὺς ἐξιόντας, ὥστε ἕκαστον ἀναχωρεῖν 
80 ὑπ᾿ αἰδοῦς καὶ πάντας οὕτω πλὴν ὀκτακοσίων μεταβα- 

λέσϑαι καὶ διαλλαγῆναι πρὸς τὸν στρατηγόν. 
IV. "dua δὲ τῷ τελευτῆσαι τὸν Σιράβωνα δίκην 
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κλοπῆς ἔσχεν ὑπὲρ αὐτοῦ δημοσίων χρημάτων ὁ Ilou- 
πήϊος. Καὶ τὰ μὲν πλεῖστα φωράσας ἕνα τῶν ἀπελευ-- 
ϑέρων ὁ Πομπήϊος νενοσφισμένον ᾿4λέξανδρον ἀπέδειξε 
τοῖς ἄρχουσιν, αὐτὸς δὲ λίνα ϑηρατικὰ καὶ βιβλία τῶν 
ἐν ᾿Ἄσκλῳ ληφϑέντων ἔχειν κατηγορεῖτο. Ταῦτα δὲ ὃ 
ἔλαβε μὲν παρὰ τοῦ πατρὸς ἑλόντος τὸ AGxAov, ἀπώ- 
λεσε δὲ τῶν Κίννα δορυφόρων, ὅτε κατῆλθεν. ὠσαμέ-- 
νῶν εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ καὶ διαρπασάντων. Ἐγένοντο 
δὲ τῆς δίκης αὐτῷ προαγῶνες οὐκ ὀλίγοι πρὸς τὸν κατ-- 
ήγορον. Ἐν οἷς ὀξὺς ἅμα καὶ παρ᾽ ἡλικίαν εὐσταϑὴς I0 
φαινόμενος δόξαν ἔσχε μεγάλην καὶ χάριν, ὥστε ᾽άντί- 
στιον στρατηγοῦντα καὶ βραβεύοντα τὴν δίκην ἐκείνην 
ἐρασϑῆναι τοῦ Πομπηΐου καὶ γυναῖκα διδόναι τὴν ἑαυ-- 
τοῦ ϑυγατέρα καὶ περὶ τούτου volg. φίλοις διαλέγεσϑαι. 
ΖΔεξαμένου δὲ Πομπηΐου καὶ γενομένων ἐν αὐτοῖς ἀπορ-- 15 
ρήτων ὁμολογιῶν, ὅμως οὐκ ἔλαϑε τοὺς πολλοὺς τὸ 
πρᾶγμα διὰ τὴν τοῦ ᾿Αντιστίου σπονδήν. Τέλος δὲ τὴν 
γνώμην ἀναγορεύσαντος αὐτοῦ τῶν δικαστῶν ἀπολύ- 
ουσαν, ὥσπερ ἐκ παραγγέλματος ὃ δῆμος ἐπεφώνησε 
τοῦτο δὴ τὸ τοῖς γαμοῦσιν ἐπιφωνούμενον ἐξ ἔϑους πα--30 
λαιοῦ, Ταλασίῳ. Τὸ δὲ ἔϑος ἀρχὴν λαβεῖν φασι τοιαύ-- 
την. Ὅτε τὰς ϑυγατέρας τῶν Σαβίνων ἐπὶ ϑέαν ἀγῶ- 

621vog εἰς Ῥώμην παραγενομένας οἵ πρωτεύοντες ἀρετῇ 
Ῥωμαίων ἥρπαξον ἑαυτοῖς γυναῖκας, ἄδοξοί τινὲς πδ- 
λάται καὶ βοτῆρες ἀράμενοι κόρην. καλὴν καὶ μεγάλην 25 

ἐκόμιξον. Ὅπως ovv μὴ προστυχών τις ἀφέληται τῶν 

κρειττόνων, ἐβόων θέοντες ἅμα Ταλασίῳ (τῶν δὲ yagu- 

ἕντων καὶ γνωρίμων τις ἦν ὁ Ταλάσιος)., ὥστε τοὺς 
ἀκούσαντας τοὔνομα κροτεῖν καὶ βοᾶν οἷον συνηδομέ- 
vovc καὶ συνεπαινοῦντας. Ἐκ τούτου φασὶ (xad γὰρ &U- 30 

τυχὴς ὁ γάμος ἀπέβη τῷ Ταλασίῳ) ταύτην τὴν ἐπιφώς- 

νήησιν μετὰ παιδιᾶς γενέσϑαι τοῖς γαμοῦσιν. Οὗτος ὃ 



192 ILAOTTAPXOT 

λόγος πιϑανώτατός ἐστι τῶν περὶ τοῦ Ταλασέου Asyo- 
μένων. Ὀλέγαις δ᾽ οὖν ὕστερον ἡμέραις Πομπήϊος ἠγά- 
yevo τὴν ᾿Δντιστίαν. 

V. Ἐπεὶ δὲ πρὸς Κίνναν εἰς τὸ στρατόπεδον πορευ-- 
5 ϑεὶς ἐξ αἰτίας τινὸς καὶ διαβολῆς ἔδεισε καὶ ταχὺ λαϑὼν 
ἐκποδὼν ἐποίησεν ἑαυτόν. οὐκ ὄντος ἐμφανοῦς αὐτοῦ 
ϑροῦς διῆλθεν ἐν τῷ στρατοπέδῳ καὶ λόγος, ὡς ἀνῃρή-.- 
κοι τὸν νεανίσκον ὁ Kívvag: ἐκ δὲ τούτου οἱ πάλαι βα-- 

ουνόμενοι καὶ μισοῦντες ὥρμησαν ἐπ᾽ αὐτόν. Ὁ δὲ 
19 φεύγων καὶ καταλαμβανόμενος ὑπό τινος τῶν λοχαγῶν 
γυμνῷ τῷ ξίφει διώκοντος προσέπεσε τοῖς γόνασι καὶ 

τὴν σφραγῖδα προὔτεινε πολύτιμον οὖσαν. Ὁ δὲ καὶ 
μάλα ὑβοιστικῶς εἰπὼν AAA οὐκ ἐγγύην ἔρχομαι 
σφραγιούμενος, ἀλλὰ ἀνόσιον καὶ παράνομον τιμωρη- 

ιό σόμενος τύραννον.“ ἀπέχτεινεν αὐτόν. Οὕτω δὲ τοῦ 

Κίννα τελευτήσαντος ἐδέξατο μὲν τὰ πράγματα καὶ συν- 
eiye Κάρβων ἐμπληκτότερος éxsívov τύραννος, ἐπῇει 
δὲ Σύλλας τοῖς πλείστοις ποϑεινός͵ ὑπὸ τῶν παρόντων 
κακῶν οὐδὲ δεσπότου μεταβολὴν μικρὸν ἡγουμένοις 

0 ἀγαϑόν. Εἰς τοῦτο προήγαγον αἵ συμφοραὶ τὴν πόλιν, 
ὡς δουλείαν ἐπιεικεστέραν ξητεῖν ἀπογνώσει τῆς ἐλευ- 
ϑερίας. 

VL. Τύτε οὖν ὁ Πομπήϊος ἐν τῇ Πικηνέδι τῆς Ἰτα- 
λίας διέτριβεν, ἔχων μὲν αὐτόϑι καὶ χωρία, τὸ δὲ πλέον 

35 ταῖς πόλεσιν ἡδόμενος οἰκείως καὶ φιλικῶς πατρόϑεν 
ἐχούσαις πρὸς αὐτόν. Ὁρῶν δὲ τοὺς ἐπιφανεστάτους 
καὶ βελτέστους τῶν πολιτῶν ἀπολείποντας τὰ οἰκεῖα καὶ 

πανταχόϑεν εἰς τὸ Σύλλα στρατόπεδον ὥσπερ εἰς λι- 
μένα καταϑέοντας, αὐτὸς οὐκ ἠξίωσεν ἀποδρὰς οὐδὲ 

80 ἀσύμβολος οὐδὲ χρήξων βοηϑείας, ἀλλὰ ὑπάρξας τινὸς 
χάριτος ἐνδόξως καὶ μετὰ δυνάμεως ἐλϑεῖν πρὸς αὐτόν. 
Ὅϑεν ἐκίνει τοὺς Πικηνοὺς ἀποπειρώμενος. Οἱ δὲ ὑπή- 
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xovov αὐτῷ προϑύμοως καὶ τοῖς παρα “Κάρβωνος ἥκου.- 

σιν οὐ προσεῖχον. Οὐηδίου δέ τινος εἰπόντος, ὅτι Ó η- 

μαγωγὸς αὐτοῖς ἐκ παιδαγωγείου παραπεπήδηκεν ὃ 
Πομπήϊος, οὕτως ἠγανάκτησαν, ὥστε εὐϑὺς ἀνελεῖν 
προσπεσόντες τὸν Οὐήδιον. 'Ex τούτου Πομπήϊος ἔτη 5 
μὲν τρέα καὶ εἴκοσι γεγονώς, ὑπ᾽ οὐδενὸς δὲ ἀνθρώ- 
zov ἀποδεδειγμένος στρατηγός, αὐτὸς ἑαυτῷ δοὺς τὸ 
ἄρχειν ἐν Αὐξίμῳ. πόλει μεγάλῃ, βῆμα ϑεὶς ἐν ἀγορᾷ 
καὶ τοὺς πρωτεύοντας αὐτῶν ἀδελφοὺς δύο Οὐεντιδίους 

ὑπὲρ Κάρβωνος ἀντιπράττοντας διατάγματι μεταστῆναι 10 
τῆς πόλεως κελεύσας, στρατιώτας κατέλεγε, καὶ λοχαγοὺς 
καὶ ταξιάρχους κατὰ κόσμον ἀποδείξας ἕκάστοις τὰς 

κύκλῳ πόλεις ἐπῇει τὸ αὐτὸ ποιῶν. ᾿Εξανισταμένων δὲ 

καὶ ὑποχωρούντων ὅσοι τὰ Κάρβωνος ἐφρόνουν, τῶν 
δὲ ἄλλων ἀσμένως ἐπιδιδόντων αὑτούς. οὕτω καταν εί-- 15 
μας ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ τρία τάγματα τέλεια, καὶ τροφὴν 
πορίσας καὶ σκευαγωγὰ καὶ ἁμάξας καὶ τὴν ἄλλην πᾶ- 
σαν παρασκευήν, ἦγε πρὸς Σύλλαν, οὐκ ἐπειγόμενος 
οὐδὲ τὸ λαϑεῖν ἀγαπῶν. ἀλλὰ διατρίβων καϑ᾽ ὁδὸν ἐν 
τῷ κακῶς ποιεῖν τοὺς πολεμίους καὶ πᾶν ὅσον ἐπῇει 30 

τῆς Ἰταλίας πειρώμενος ἀφιστάναι τοῦ Κάρβωνος. 

VIL. ᾿ἀνέστησαν ovv ἐπ᾿ αὐτὸν τρεῖς ἅμα στρατηγοὶ 

822 πολέμιοι, Καρίνας καὶ Κλοίλιος καὶ Βροῦτος, οὐκ ἐναν-- 

τίοι πάντες οὐδὲ ὁμόϑεν, ἀλλὰ κύκλῳ τρισὶ στρατοπέδοις 
περιχωροῦντες ὡς ἀναρπασόμενοι. Ὁ δὲ οὐκ ἔδεισεν, 25 
ἀλλὰ πᾶσαν εἰς ταὐτὸ τὴν δύναμιν συναγαγὼν ὥρμησεν 
ἐφ᾽ ὃν τὸ τοῦ Βρούτου στράτευμα τοὺς ἱππεῖς, év οἷς 
ἦν αὐτός. προτάξας. Ἐπεὶ δὲ καὶ παρὰ τῶν πολεμίων 

ἀντεξίππευσαν οἵ Κελτοί, τὸν πρῶτον καὶ δωμαλεώ- 
τατον φϑάνει παίσας ἐκ χειρὸς δόρατι καὶ καταβα- 80 
λών. Οἵ δὲ ἄλλοι τραπόμενοι καὶ τὸ πεξὸν συνετά- 
ραξαν, ὥστε φυγὴν γενέσϑαι πάντων. Ἔκ δὲ τούτου 

PLUT. viT. III. 13 
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στασιάσαντες οἵ στρατηγοὶ πρὸς ἀλλήλους ἀνεχώρησαν, 
ὡς ἕκαστος ἔτυχε, Πομπηΐῳ δὲ προσεχώρουν at πόλεις, 
ὡς διὰ φόβον ἐσκεδασμένων τῶν πολεμίων. Αὖθις δὲ 
Σκηπίωνος ἐπιόντος αὐτῷ τοῦ ὑπάτου, πρὶν ἐν ἐμβο- 

54aig ὑσσῶν γενέσθαι τὰς φάλαγγας, οἵ Σκηπίωνος 

ἀσπασάμενοι τοὺς Πομπηΐου μετεβάλοντο, Σικηπέων δὲ 
ἔφυγε. Τέλος δὲ Κάρβωνος αὐτοῦ περὶ τὸν ἄρσιν πο-- 
ταμὸν ἱππέων συχνὰς ἴλας ἐφέντος͵ εὐρώστως ὑποστὰς 
καὶ τρεψάμενος εἰς χαλεπὰ καὶ ἄφιππα χωρία πάντας 

10 ἐμβάλλει διώκων" oL δὲ τὴν σωτηρίαν ἀνέλπιστον ὁρῶν-- 
veg ἐνεχείρισαν αὑτοὺς μετὰ τῶν ὅπλων καὶ τῶν ἵππων. 

VIII. Οὔπω δὲ ταῦτα Σύλλας ἐπέπυστο, πρὸς δὲ 

τὰς πρώτας ἀγγελίας καὶ φήμας ὑπὲρ αὐτοῦ δεδοικὼς 
ἐν τοσούτοις καὶ τηλικούτοις ἀναστρεφομένου στρατη- 

15 γοῖς πολεμίοις ἐδίωκε βοηϑήσων. Γνοὺς δὲ ὁ Πομπήϊος 
ἐγγὺς ὄντα προσέταξε τοῖς ἡγεμόσιν ἐξοπλίξειν καὶ δια-- 
κοσμεῖν τὴν δύναμιν, ὡς καλλίστη τῷ αὐτοκράτορι καὶ 
λαμπροτάτη φανείη" μεγάλας γὰρ ἤλπιξε παρ᾽ αὐτοῦ 
τιμάς ἔτυχε δὲ μειξόνων. Ὡς γὰρ εἶδεν αὐτὸν ὁ Σιύλ- 

20 λὰς προσιόντα καὶ τὴν στρατιὰν παρεστῶσαν εὐανδρίᾳ 
ve ϑαυμαστὴν καὶ διὰ τὰς κατορϑώσεις ἐπηρμένην καὶ 
ἱλαράν, ἀποπηδήσας τοῦ ἵππου καὶ προσαγορξυϑείς, 
ὡς εἰκός, αὐτοκράτωρ ἀντιπροσηγόρευσεν αὐτοκρά- 
vogc τὸν Πομπήϊον, οὐδενὸς ἂν προσδοκήσαντος ἀνδρὶ 

35 νέῳ καὶ μηδέπω βουλῆς μετέχοντι κοινώσασϑαι τοῦ- 
νομα τοῦτο Σύλλαν, περὶ οὗ Σικηπίωσι καὶ Μαρίοις 
ἐπολέμει. Καὶ τάλλα δὲ ἦν ὁμολογοῦντα ταῖς πρώταις 
φιλοφροσύναις, ὑπεξανισταμένου ve προσιόντι τῷ Πομ- 
πηΐῳ καὶ τῆς κεφαλῆς ἀπάγοντος τὸ ἱμάτιον, ἃ πρὸς 

80 ἄλλον οὐ ῥᾳδίως ἑωρᾶτο ποιῶν, καίπερ ὄντων πολλῶν 

καὶ ἀγαθῶν περὶ αὐτόν. Οὐ μὴν ἐκουφίσϑη γε τούτοις 
ὁ Πομπήϊος, ἀλλ᾽ εὐϑὺς εἰς τὴν Κελτικὴν ὑπ᾽ αὐτοῦ 
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πεμπόμενος, ἣν ἔχων ὁ Μέτελλος ἐδόκει μηδὲν ἄξιον 
πράττειν τῆς παρασκευῆς, οὐ καλῶς ἔφη ἔχειν πρε-- 

σβύτερον καὶ προὔχοντα δόξῃ στρατηγίας ἀφαιρεῖσϑαι, 
βουλομένῳ μέντοι τῷ Μετέλλῳ καὶ κελδύοντι συμπολε-- 
μεῖν καὶ βοηϑεῖν ἕτοιμος εἶναι. Ζεξαμένου δὲ τοῦ Me- 5 
τέλλου καὶ γράψαντος ἥκειν, ἐμβαλὼν εἰς τὴν Κελτι- 
κὴν αὐτός v5 καϑ' ἑαυτὸν ἔργα ϑαυμαστὰ διεπράττετο 
καὶ τοῦ Μετέλλου τὸ μάχιμον καὶ ϑαρσαλέον ἤδη σβεν-- 
νύμενον ὑπὸ γήρως αὖϑις ἐξερρέπιξε καὶ συνεξεϑέρ-- 
μαυνδν, ὥσπερ ὃ ῥέων καὶ πεπυρωμένος χαλκὸς τῷ πε-- 10 
πηγότι καὶ ψυχρῷ περιχυϑεὶς λέγεται τοῦ πυρὸς μᾶλλον 
ἀνυγραίνευν καὶ συνανατήκειν. ᾿4λλὰ γάρ, ὥσπερ 
ἀϑλητοῦ πρωτεύσαντος ἐν ἀνδράσι καὶ τοὺς πανταχοῦ 
καϑελόντος ἐνδόξως ἀγῶνας εἰς οὐδένα λόγον τὰς παι-- 
δικὰς τέϑενται νίκας οὐδ᾽ ἀναγράφουσιν. οὕτως ἃς 15 

ἔπραξε τότε πράξεις ὁ Πομπήϊος αὐτὰς καϑ' ἑαυτὰς 
ὑπερφυεῖς οὔσας. πλήϑει δὲ καὶ μεγέϑει τῶν ὑστέρων 
ἀγώνων καὶ πολέμων κατακεχωσμένας ἐδεδέξυν κινεῖν, 

μὴ περὶ τὰ πρῶτα πολλῆς διατριβῆς γενομένης τῶν 
μεγίστων καὶ μάλιστα δηλούντων τὸ ἦϑος ἔργων καὶ 30 
παϑημάτων τοῦ ἀνδρὸς ἀπολειφϑῶμεν. 

623 ΙΧ. Ἐπεὶ τοίνυν ἐκράτησε τῆς Ἰταλίας ὁ Σύλλας 
καὶ δικτάτωρ ἀνηγορεύϑη, τοὺς μὲν ἄλλους ἡγεμόνας 

καὶ στρατηγοὺς ἠμείβετο πλουσίους ποιῶν καὶ προά- 
γῶν ἐπὶ ἀρχὰς καὶ χαριζόμενος ἀφϑόνως καὶ προϑύμως 25 

ὧν ἕκαστος ἐδεῖτο, Πομπήϊον δὲ ϑαυμάζων δι᾽ ἀρετὴν 
καὶ μέγα. νομίξων ὄφελος εἶναι τοῖς ἑαυτοῦ πράγμασιν 
ἐσπούδασεν ἁμῶς γέπως οἰκειότητι προσϑέσϑαι. Συμ- 
βουλομένης δὲ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ τῆς Μετέλλης; 
πείϑουσι τὸν Πομπήϊον ἀπαλλαγέντα τῆς ᾿Αντιστίας λα-- 30 
Bsiv γυναῖκα τὴν Σύλλα πρόγονον Αἰμιλίαν. ἐκ Με- 
τέλλης καὶ Σκαύρου γεγενημένην, ἀνδρὶ δὲ συνοικοῦ- 

13* 
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cav ἤδη καὶ κύουσαν τότε. Ἦν ovv τυραννικὰ τὰ τοῦ 
γάμου καὶ τοῖς Σύλλα καιροῖς μᾶλλον ἢ τοῖς Πομπηΐου 

τρόποις πρέποντα, τῆς μὲν Αἰμιλίας ἀγομένης ἐγκύ- 
μόνος παρ᾽ ἑτέρου πρὸς αὐτόν, ἐξελαυνομένης δὲ τῆς 

5 ἀντιστίας ἀτίμως καὶ οἰκτρῶς. ἅτε δὴ καὶ τοῦ πατρὸς 

ἔναγχος ἐστερημένης διὰ τὸν ἄνδρα᾽ κατεσφάγη γὰρ ὁ 
᾿ἀντίστιος ἐν τῷ βουλευτηρίῳ δοκῶν τὰ Σύλλα φρονεῖν 
διὰ Πομπήϊον" ἡ δὲ μήτηρ αὐτῆς ἐπιδοῦσα ταῦτα προή-- 
κατὸ τὸν βίον ἑκουσίως, ὥστε καὶ τοῦτο τὸ πάϑος τῇ 

10 περὶ τὸν γάμον ἐκεῖνον τραγῳδίᾳ προσγενέσϑαι καὶ νὴ 
Ζα τὸ τὴν Αἰμιλίαν εὐθὺς διαφϑαρῆναι παρὰ τῷ Πομ-- 
πηΐῳ τέκτουσαν. 

X. Ἐκ τούτου Σικελίαν ἠγγέλλετο Περπέννας 
αὑτῷ κρατύνεσϑαι καὶ τοῖς περιοῦσιν ἔτι τῆς ἐναντίας 

15 στάσεως ὁρμητήριον παρέχειν τὴν νῆσον. αἰωρουμένου 
καὶ Κάρβωνος αὐτόϑι ναυτικῷ καὶ Ζίομετίου “ιβύῃ 
προσπεπτωπκότος, ἄλλων τε πολλῶν ἐπέκεινα μεγάλων 
ὠϑουμένων φυγάδων, ὅσοι τὰς προγραφὰς ἔφϑησαν 
ἀποδράντες. Ἐπὶ τούτους Πομπήϊος ἀπεστάλη μετὰ 

30 πολλῆς δυνάμεως. Καὶ Περπέννας μὲν εὐθὺς αὐτῷ 

Σιυκδλίας ἐξέστη, τὰς δὲ πόλεις ἀνελάμβανε vevovyo- 
μένας καὶ φιλανθρώπως πάσαις ἐχρῆτο πλὴν Μαμερτί- 
νῶν τῶν ἐν Μεσσήνῃ. Παραιτουμένων γὰρ αὐτοῦ τὸ 
βῆμα καὶ τὴν δικαιοδοσίαν, ὡς νόμῳ παλαιῷ Ῥω- 

90 μαέων ἀπειρημένα. ,,Ov παύσεσϑε“" εἶπεν «ἡμῖν ὑπε- 
ξωσμένοις ξίφη νόμους ἀναγινώσκοντες .““ Ἔδοξε δὲ 
καὶ ταῖς Κάρβωνος οὐκ ἀνθρωπίνως ἐνυβρίσαι συμφο- 

ραῖς. Εἰ γὰρ Qv ἀναγκαῖον αὐτόν, ὥσπερ ἦν ἴσως, ἀνε- 
λεῖν., εὐϑὺς ἔδει λαβόντα, καὶ τοῦ κελεύσαντος ἂν ἦν 

3070 ἔργον. Ὁ δὲ δέσμιον προαγαγὼν ἄνδρα Ῥωμαῖον 

τρὶς ὑπατεύσαντα καὶ πρὸ τοῦ βήματος στήσας καϑεζό-- 
μξνος αὐτὸς ἀνέκρινεν, ἀχϑομένων καὶ βαρυνομένων 
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τῶν παρόντων᾽ εἶτα ἐκέλευσεν ἀπαγαγόντας ἀνελεῖν. 
᾿Ἱπαχϑέντα μέντοι φασὶν αὐτόν. ὡς εἶδεν ἑλκόμενον 
ἤδη τὸ ξίφος, δεῖσϑαν τόπον αὑτῷ καὶ χρόνον βραχύν, 
ὡς ὑπὸ κοιλίας ἐνοχλουμένῳ, παρασχεῖν. Γάϊος δὲ Ὄπ- 
ziog ὁ Καίσαρος ἑταῖρος ἀπανθρώπως φησὶ καὶ Kotvvo 5 

Οὐαλλερίῳ χρήσασϑαι τὸν Πομπήϊον. Ἐπιστάμενον 
γάρ, ὡς ἔστι φιλολόγος ἀνὴρ καὶ φιλομαϑὴς ἐν ὀλίγοις 
ὁ Οὐαλλέριος, ὡς ἤχϑη πρὸς αὐτόν, ἐπισπασάμενον 
καὶ συμπεριπατήσαντα καὶ πυϑόμενον ὧν ἔχρῃξε καὶ 
μαϑόντα, προστάξαι τοῖς ὑπηρέταις εὐθὺς ἀνελεῖν ἀπα-- 10 
γαγόντας. AAA Ὀππίῳ μέν, ὅταν περὶ τῶν Καίσαρος 
πολεμίων ἢ φίλων διαλέγηται, σφόδρα δεῖ πιστεύειν 
μετὰ εὐλαβείας" Πομπήϊος δὲ τοὺς μὲν ἐν δόξῃ μάλιστα 
τῶν Σύλλα πολεμέων καὶ φανερῶς ἁλισκομένους ἀναγ- 

καίως ἐκόλαξε, τῶν δ᾽ ἄλλων ὅσους ἐξῆν περιεώρα λαν-- 1b 
ϑάνοντας, ἐνίους δὲ καὶ συνεξέπεμπε. Τὴν δ᾽ Ἱμεραίων 
πόλιν ἐγνωκότος αὐτοῦ κολάξειν γενομένην μετὰ τῶν 
πολεμίων, Σϑένις ὃ δημαγωγὸς αἰτησάμενος λόγον οὐκ 
ἔφη δίκαια ποιήσειν τὸν Πομπήϊον, ἐὰν τὸν αἴτιον 
ἀφεὶς ἀπολέσῃ τοὺς μηδὲν ἀδικοῦντας. "Egousvov δὲ30 

624 ἐκείνου, τίνα λέγει τὸν αἴτιον, ἑαυτὸν ὁ Σ᾿ ϑένις ἔφη: 
τοὺς μὲν φίλους πείσαντα τῶν πολιτῶν, τοὺς δ᾽ ἐχϑροὺς 
βιασάμενον. ᾿Δγασϑεὶς οὖν τὴν παρρησίαν καὶ τὸ φρό- 
νημα τοῦ ἀνδρὸς ὁ Πομπήϊος ἀφῆκε τῆς αἰτίας πρῶτον 
ἐκεῖνον, εἶτα τοὺς ἄλλους ἅπαντας. ᾿Ακούων δὲ τοὺς 25 
στρατιώτας ἐν ταῖς ὁδοιπορίαις ἀτακτεῖν, σφραγῖδα ταῖς 
μαχαίραις αὐτῶν ἐπέβαλεν, ἣν ὁ μὴ φυλάξας ἐκολάξετο. 

ΧΙ. Ταῦτα πράττων ἐν Σικελέᾳ καὶ πολιτευόμενος 
ἐδέξατο δόγμα συγκλήτου καὶ γράμματα Σύλλα κελεύ-- 
ovre εἰς Λιβύην πλεῖν καὶ πολεμεῖν ΖΙομετίῳ κατὰ κρά-- 30 

Tog, ἠϑροικότι πολλαπλασίαν δύναμιν ἧς ἔχων Μάριος 
οὐ πάλαι διεπέρασεν ἐκ Διβύης εἰς Ἰταλίαν καὶ συνέχει 
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τὰ Ῥωμαέων πράγματα τύραννος ἐκ φυγάδος καταστάς. 
Ὀξέως οὖν ἅπαντα παρασκευασάμενος ὁ Πομπήϊος Σι-- 
κελίας μὲν ἄρχοντα Μέμμιον κατέλιπε τὸν ἄνδρα τῆς 
ἀδελφῆς, αὐτὸς δὲ ἀνήγετο ναυσὶ μὲν μακραῖς ἑκατὸν 

ὅ εἴκοσι, φορτηγοῖς δὲ σῖτον καὶ βέλη καὶ χρήματα καὶ 
μηχανὰς κομιξούσαις ὀκτακοσίαις. Κατασχόντι δὲ αὐτῷ 
ταῖς μὲν els Ἰτύκην ναυσί, ταῖς δὲ εἰς Καρχηδόνα, τῶν 

πολεμίων ἀποστάντες ἑπτακισχίλιοι προσεχώρησαν, αὖ-- 
τὸς δὲ qysv ἕξ ἐντελῆ τάγματα. Συμβῆναι δὲ αὐτῷ 

Ι0πρᾶγμα γελοῖον ἱστοροῦσι. Στρατιῶται γάρ τινες, ὡς 
ἔοικε, ϑησαυρῷ περιπεσόντες ἔλαβον συχνὰ χρήματα. 

Τοῦ δὲ πράγματος γενομένου φανεροῦ δόξα τοῖς ἄλλοις 
παρέστη πᾶσι χρημάτων μεστὸν εἶναι τὸν τόπον ἐν ταῖς 
ποτὲ τύχαις τῶν Καρχηδονέων ἀποτεϑειμένων. Οὐδὲν 

ι6 οὖν ὁ Πομπήϊος εἶχε χρῆσϑαι τοῖς στρατιώταις ἐπὶ πολ- 
λὰς ἡμέρας ϑησαυροὺς ξητοῦσιν, ἀλλὰ περιήει γελῶν 
καὶ ϑεώμενος ὁμοῦ μυριάδας τοσαύτας ὀρυσσούσας καὶ 
στρεφούσας τὸ πεδίον, ἕως ἀπειπόντες ἐκέλευον αὐ- 
τοὺς ἄγειν ὅπη βούλεται τὸν Πομπήϊον, ὡς δίκην (xa- 

201v τῆς ἀβελτερίας δεδωκότας. 
ΧΙ. ᾿ἀντιτεταγμένου δὲ τοῦ “Ιομετίου καὶ χαρά- 

δραν τινὰ προβεβλημένου χαλεπὴν περᾶσαι καὶ τρα- 
χεῖαν, ὄμβρος ἅμα πνεύματι πολὺς ἕωϑεν ἀρξάμενος 
κατεῖχεν, ὥστε ἀπογνόντα τῆς ἡμέρας ἐκείνης μαχέσα-- 

ϑόσϑαι τὸν Ζομέτιον ἀναξυγὴν παραγγεῖλαι. Πομπήϊος 
δὲ τοῦτον αὑτοῦ ποιούμενος τὸν καιρὸν ὀξέως ἐπήει καὶ 
διέβαινε τὴν χαράδραν. Ot δὲ ἀτάκτως καὶ ϑορυβούμε--: 
νον καὶ οὐ πάντες οὐδὲ ὁμαλῶς ὑφίσταντο, καὶ τὸ 
πνεῦμα περιῇει τὴν ξάλην αὐτοῖς προσβάλλον ἐναντίαν. 

80 O0 μὴν ἀλλὰ καὶ τοὺς Ῥωμαίους ὁ χειμὼν ἐτάραξεν οὐ 
καϑορῶντας ἀλλήλους ἀκριβῶς, αὐτός τὸ Πομπήϊος 
ἐκινδύνευσεν ἀγνοηϑεὶς ἀποϑανεῖν ἐρωτῶντι στρατιώτῃ 
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vo σύνϑημα βράδιον ἀποκρινάμενος. Ωσάμενοι δὲ 
πολλῷ φόνῳ τοὺς πολεμίους (λέγονται γὰρ ἀπὸ δισμυ-- 
ρέων τρισχίλιοι διαφυγεῖν) αὐτοκράτορα τὸν Πομπήϊον 
ἠσπάσαντο. Φήσαντος δὲ ixsívov μὴ δέχεσθαι τὴν τι-- 
μήν, ἕως ὀρϑὸν ἕστηκε τὸ στρατόπεδον τῶν πολεμίων, 5 
εἰ δὲ αὐτὸν ἀξιοῦσι ταύτης τῆς προσηγορίας. ἐκεῖνο 
χρῆναι πρότερον καταβαλεῖν. ὥρμησαν εὐϑὺς ἐπὶ τὸν 
χάρακα" καὶ Πομπήϊος ἄνευ κράνους ἠγωνέξετο δεδοι-- 
κῶς τὸ πρότερον πάϑος. ᾿“4λίσκεται δὴ τὸ στρατόπεδον 
καὶ ἀποϑνήσκει “ΖΙομέτιος. Τῶν δὲ πόλεων αἷ μὲν sv-10 
ϑὺς ὑπήκουον, at δὲ κατὰ κράτος ἐλήφϑησαν. Εἷλε δὲ 
καὶ τῶν βασιλέων Ἰάρφαν τὸν συμμαχήσαντα zouscio, 
τὴν δὲ βασιλείαν Ἰάμψᾳ παρέδωκε. Χρώμενος δὲ τῇ 
τύχῃ καὶ τῇ δύμῃ τοῦ στρατεύματος εἰς τὴν ΝΝομαδικὴν 
ἐνέβαλε" καὶ πολλῶν ὁδὸν ἡμερῶν ἐλάσας καὶ πάντων 15 
κρατήσας, oig ἐνέτυχε, καὶ τὸ πρὸς Ρωμαίους δέος ἤδη 
τῶν βαρβάρων ἐξερρυηκὸς αὖϑις ἰσχυρὸν καὶ φοβερὸν 
ἐγκαταστήσας, οὐδὲ τὰ ϑηρία δεῖν ἔφη τὰ τὴν Διβύην 
κατοικοῦντα τῆς τῶν Ῥωμαίων ἄπειρα δώμης καὶ τόλ-- 

θ2ὅμης ἀπολείπειν. Ὅϑεν ἐν ϑήραις λεόντων καὶ ἐλεφάν-- 30 
τῶν ἡμέρας διέτριψεν οὐ πολλάς" ταῖς δὲ πάσαις, ὡς 
φασι, τεσσαράκοντα τοὺς πολεμίους συνεῖλε καὶ Δι- 
βύην ἐχειρώσατο καὶ διήτησε τὰ τῶν βασιλέων, ἔτος 
ἄγων ἐκεῖνο τέταρτον καὶ εἰκοστόν. 

XIII. Ἐπανελϑόντι δὲ εἰς Ἰτύκην αὐτῷ γράμματα 36 
κομέξεται Σύλλα προστάττοντος ἀφιέναι μὲν τὴν ἄλλην 
στρατιάν, αὐτὸν δὲ uet" ἑνὸς τάγματος περιμένειν αὖ-- 
τόϑι τὸν διαδεξόμενον στρατηγόν. Ἐπὶ τούτοις ἀδήλως 
μὲν αὐτὸς ἤχϑετο καὶ βαρέως ἔφερεν, ἐμφανῶς δὲ ὁ 
στρατὺς ἠγανάκτει" καὶ δεηϑέντος τοῦ Πομπηΐου προ-- 80 
ελϑεῖν τόν τε Σύλλαν κακῶς ἔλεγον κἀκεῖνον οὐκ ἔφα-- 
δαν προήσεσϑαι χωρὶς αὑτῶν οὐδὲ εἴων πιστεύειν τῷ 
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τυράννῳ. Τὸ μὲν ovv πρῶτον ὁ Πομπήϊος ἐπειρᾶτο 
πραὔνειν καὶ παρηγορεῖν αὐτούς" ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειθε, 
καταβὰς ἀπὸ τοῦ βήματος ἐπὶ τὴν σκηνὴν ἀπῇει δεδα- 
κρυμένος. Of δὲ συλλαβόντες αὐτὸν αὖϑις ἐπὶ τοῦ βή- 

ὅ ματος κατέστησαν᾽ καὶ πολὺ μέρος τῆς ἡμέρας ἀνη- 
λώϑη. τῶν μὲν μένειν καὶ ἄρχειν κελευόντων, τοῦ δὲ 
πείϑεσϑαι δεομένου καὶ μὴ στασιάξειν, ἄχρι οὗ προσ- 
λιπαρούντων καὶ καταβοώντων ὥμοσεν ἀναιρήσειν ἕαυ-- 
τόν, εἰ βιάξοιντο, καὶ μόλις οὕτως ἐπαύσαντο. Τῷ δὲ 

10 Σύλλᾳ πρώτη μὲν ἦλϑεν ἀγγελία τὸν Πομπήϊον ἀφε- 
στάναι; καὶ πρὸς τοὺς φίλους εἶπεν. ὡς ἄρα πεπρωμέ- 
νον ἦν αὐτῷ γενομένῳ γέροντι παίδων ἀγῶνας ἀγωνί- 
ξεσϑαι. διὰ τὸ καὶ Μάριον αὐτῷ νέον ὄντα κομιδῆ 

πλεῖστα πράγματα παρασχεῖν καὶ εἰς τοὺς ἐσχάτους πε-- 

ι6 ριστῆσαι κινδύνους, πυϑόμενος δὲ τἀληϑῆ καὶ πάντας 
ἀνθρώπους αἰσϑανόμενος δέχεσθαι καὶ παραπέμπειν 
τὸν Πομπήϊον ὡρμημένους uev εὐνοίας, ἔσπευδεν ὑπερ-- 
βαλέσϑαν" καὶ προελϑὼν ἀπήντησεν αὐτῷ, καὶ δεξιω- 
σάμενος ὡς ἐνῆν προϑυμότατα μεγάλῃ φωνῇ Μάγνον 

20 ἠσπάσατο, καὶ τοὺς παρόντας οὕτως ἐκέλευσε προσαγο- 

ρεῦσαι. Σημαίνει δὲ τὸν μέγαν ὁ Μάγνος. Ἕτεροι δέ φα- 
σιν ἐν Λιβύῃ πρῶτον ἀναφώνημα τοῦτο τοῦ στρατοῦ 
παντὸς γενέσθαι, κράτος δὲ λαβεῖν καὶ δύναμιν ὑπὸ 
Σύλλα βεβαιωϑέν. Αὐτὸς μέντοι πάντων ὕστατος καὶ 

25 μετὰ πολὺν χρόνον εἰς Ἰβηρίαν ἀνθύπατος ἐκπεμφϑ εὶς 
ἐπὶ Σερτώριον ἤρξατο γράφειν ἑαυτὸν ἐν ταῖς ἐπιστο- 
λαῖς καὶ τοῖς διατάγμασι Μάγνον Πομπήϊον" οὐκέτι 
γὰρ ἦν ἐπίφϑονον τοὔνομα σύνηϑες γενόμενον. Ὅϑεν 
εἰκότως ἀγασϑείη καὶ ϑαυμάσειεν ἄν τις τοὺς πάλαι 

30 Ῥωμαίους. οἵ ταῖς τοιαύταις ἐπικλήσεσι καὶ προσωνυ- 

μίαις οὐ τὰς πολεμικὰς ἠμείβοντο καὶ στρατιωτικὰς κα- 
τορϑωώσεις μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰς πολιτικὰς πράξεις καὶ 
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ἀρετὰς ἐκόσμουν. vo γοῦν Μαξίμους, ὅπερ ἐστὶ ue- 
γίστους, ἀνηγόρευσεν ὃ δῆμος. Οὐαλλέριον μὲν ἐπὶ 
τῷ διαλλάξαι στασιάξουσαν αὐτῷ τὴν σύγκλητον, Φά- 
βιον δὲ ἹΡουῦλλον, ὅτι πλουσίους τινὰς ἐξ ἀπελευϑέρων 

γεγονότας καὶ καταλελεγμένους εἰς τὴν σύγκλητον ἐξέ- ὃ 
βαλεν. 

XIV. Ἐκ τούτου ϑρίαμβον ἤτει Πομπήϊος. ἀντέ- 
λεγε δὲ Σύλλας. Ὑπάτῳ γὰρ ἢ στρατηγῷ μόνον. ἄλλῳ 
δὲ οὐδενὶ δίδωσιν ὁ νόμος. Zi καὶ Σκηπίων ὁ πρῶτος 
ἀπὸ μειξόνων καὶ κρειττόνων ἀγώνων ἐν Ἰβηρίᾳ Καρχη- 10 
δονίων κρατήσας ovx ἤτησε ϑρίαμβον" ὕπατος γὰρ οὐκ 
ἦν οὐδὲ στρατηγός. Εἰ δὲ Πομπήϊος οὔπω πάνυ γε 
νειῶν εἰσελᾷ ϑριαμβεύων εἰς τὴν πόλιν, ᾧ βουλῆς διὰ 
τὴν ἡλικίαν οὐ μέτεστι, παντάπασιν ἐπέφϑονον ἔσεσϑαι 
καὶ τὴν ἀρχὴν ἑαυτῷ καὶ τὴν τιμὴν ἐκείνῳ. Ταῦτα 1Ὁ 
πρὸς Πομπήϊον ὁ Σύλλας ἔλεγεν. ὡς οὐκ idco, ἀλλὰ 
ἐνστησόμενος αὐτῷ καὶ κωλύσων τὸ φιλόνεικον ἀπει-- 
ϑοῦντος. Ὁ δὲ Πομπήϊος οὐχ ὑπέπτηξεν. ἀλλ᾽ ἐννοεῖν 
ἐκέλευσε τὸν Σύλλαν, ὅτι τὸν ἥλιον ἀνατέλλοντα πλείο-- 

626 veg ἢ δυόμενον προσκυνοῦσιν, ὡς αὐτῷ μὲν αὐξανομέ- 20 

νης, μϑιουμένης δὲ καὶ μαραινομένης ἐκείνῳ τῆς δυνά- 
μδῶς. Ταῦτα ὁ Σύλλας οὐκ ἀκριβῶς ἐξακούσας, ὑρῶν 
δὲ τοὺς ἀκούσαντας ἀπὸ τοῦ προσώπου καὶ τοῦ σχήμα- 
τὸς ἐν ϑαύματι ποιουμένους, ἤρετο τί τὸ λεχϑὲν εἴη. 
Πυϑόμενος δὲ καὶ καταπλαγεὶς τοῦ Πομπηΐου τὴν τόλ-- 25 
uev ἀνεβόησε δὶς ἐφεξῆς .,Θοιαμβευσάτω.““ Πολλῶν δὲ 
δυσχεραινόντων καὶ ἀγανακτούντων, ἔτι μᾶλλον αὐτούς, 
ὥς φασι, βουλόμενος ἀνιᾶν ὁ Πομπήϊος ἐπεχείρησεν 
ἐλεφάντων ἅρματι τεττάρων ἐπιβὰς εἰσελαύνειν" ἤγαγε 
γὰρ ἐκ Διβύης τῶν βασιλικῶν συχνοὺς αἰχμαλώτους 80 
ἀλλὰ τῆς πύλης στενωτέρας οὔσης ἀπέστη καὶ μετῆλϑεν 
ἐπὶ τοὺς ἵππους. Ἐπεὶ δὲ οἱ στρατιῶται μὴ τυχόντες 
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ἡλίκων προσεδόκησαν ἐνοχλεῖν ἐβούλοντο καὶ ϑορυβεῖν, 
οὐδὲν ἔφη φροντέξειν, ἀλλὰ μᾶλλον ἀφήσειν τὸν ϑρίαμ-- 
Bov ἢ κολακεύσειν ἐκείνους. Ὅτε δὴ καὶ Σερουΐλιος, 
ἀνὴρ ἐπιφανὴς καὶ μάλιστα πρὸς τὸν ϑρίαμβον ἐνστὰς 

ὅὁτοῦ Πομπηΐου, νῦν ἔφη τὸν Πομπήϊον ὁρᾶν καὶ μέγαν 
ἀληϑῶς καὶ ἄξιον τοῦ ϑριάμβου. Ζ4ῆλον δ᾽ ἐστίν. ὅτι 
καὶ βουλῆς ἂν ἐθελήσας τότε ῥᾳδίως ἔτυχεν. AAA οὐκ 
ἐσπούδασεν, ὡς λέγουσι. τὸ ἔνδοξον ἐκ τοῦ παραδόξου 
ϑηρώμενος. Οὐ γὰρ ἦν ϑαυμαστὸν, εἰ πρὸ ἡλικίας 

Ι0οἐβούλευς Πομπήϊος. ἀλλ᾽ ὑπέρλαμπρον, ὅτι μηδέπω 
βουλεύων ἐθριάμβευε. Τοῦτο δὲ αὐτῷ καὶ πρὸς sU- 
νοιαν ὑπῆρχε τῶν πολλῶν οὐ μικρόν" ἔχαιρε γὰρ ὁ δῆ- 
μος αὐτῷ μετὰ ϑρίαμβον ἐν τοῖς ἱππικοῖς ἐξεταξομένῳ. 

XV. Σύλλας δὲ ἠνιᾶτο μὲν ὁρῶν sig ὅσον δόξης 
15 πρόεισι καὶ δυνάμεως. αἰσχυνόμενος δὲ κωλύειν ἡσυ- 

χίαν ἦγδ᾽ πλὴν. ὅτε βίᾳ καὶ ἄκοντος αὐτοῦ “έπιδον εἰς 
ὑπατείαν κατέστησε συναρχαιρεσιάσας καὶ τὸν δῆμον 
εὐνοίᾳ τῇ πρὸς ἑαυτὸν ἐκείνῳ σπουδάξοντα παρασχὼν, 
ϑεασάμενος αὐτὸν ἀπιόντα μετὰ πλήϑους δι᾽ ἀγορᾶς 

200 Σύλλας" ο(Ορῶ os 4 εἶπεν... ὦ νβανία. χαίροντα τῇ 
víxm* πῶς γὰρ οὐχὶ γενναῖα ταῦτα καὶ καλά. Κάτλου 
τοῦ πάντων ἀρίστου “έπιδον τὸν πάντων κάκιστον ἀπο-- 
δειχϑῆναι πρότερον ὕπατον, σοῦ τὸν δῆμον οὕτω πα- 
ρασκευάσαντος; ὥρα μέντοι σοι μὴ καϑεύδειν. ἀλλὰ 

35 προσέχειν τοῖς πράγμασιν" ἰσχυρότερον γὰρ τὸν ἀντα- 
γωνιστὴν σεαυτῷ παρεσκεύακας.““ Ἔδήλωσε δὲ μάλιστα 
Σύλλας, ὅτι πρὸς Πομπήϊον οὐκ εὐμενῶς εἶχε ταῖς δια- 
ϑήκαις ἃς ἔγραψεν. Ἑτέροις γὰρ φίλοις δωρεὰς ἀπο-- 
λιπὼν καὶ τοῦ παιδὸς ἀποδείξας ἐπιτρόπους τὸν Πομ- 

80 πήϊον ὅλως παρῆλθεν. Ἤνεγκε μέντοι τοῦτο μετρίως 
πάνυ καὶ πολιτικῶς ἐκεῖνος, ὥστε. Δεπίδου καί τινων 

ἄλλων ἐνισταμένων μὴ ταφῆναι τὸν νεκρὸν ἐν τῷ πε- 
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δίῳ μηδὲ δημοσίᾳ τὴν ἐκφορὰν γενέσϑαι, βοηϑῆσαι καὶ 
παρασχεῖν δόξαν ἅμα ταῖς ταφαῖς καὶ ἀσφάλειαν. 

XVL Ἐπεὶ δὲ ταχὺ τοῦ Σύλλα τελευτήσαντος εἰς 

φῶς παρῇήξι τὰ μαντεύματα, καὶ Μέπιδος εἰσποιῶν ἕαυ-- 
τὸν εἰς τὴν ἐκδίνου δύναμιν οὐ κύκλῳ περιϊὼν οὐδὲ δ 
μετὰ σχήματος, ἀλλὰ εὐθὺς ἐν τοῖς ὅπλοις ἦν τὰ πάλαι 
νοσοῦντα καὶ διαφυγόντα τὸν Σύλλαν ὑπολείμματα τῶν 
στάσεων αὖϑις ἀνακινῶν καὶ περιβαλλόμενος, ὁ δὲ 

συνάρχων αὐτοῦ Κάτλος, ᾧ τὸ καϑαρὸν καὶ ὑγιαῖνον 
μάλιστα τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου προσεῖχεν, ἦν μὲν 10 
ἐν ἀξιώματι σωφροσύνης καὶ δικαιοσύνης μέγιστος τῶν 
τότε Ῥωμαίων, ἐδόκει δὲ πολιτικῆς ἡγεμονίας μᾶλλον ἢ 
στρατιωτικῆς οἰκεῖος εἶναι. τῶν πραγμάτων αὐτῶν πο-- 

ϑούντων τὸν Πομπήϊον οὐ διεμέλλησεν ὅπη τράπηται, 
προσϑεὶς δὲ τοῖς ἀρίστοις ἑαυτὸν ἀπεδείχϑη στρατεύ-- 15 
ματος ἡγεμὼν ἐπὶ τὸν “έπιδον ἤδη πολλὰ τῆς Ἰταλίας 
κεχινηκότα καὶ τὴν ἐντὸς “Ἄλπεων Γαλατίαν κατέχοντα 
διὰ Βρούτου στρατεύματι. Τῶν μὲν οὖν ἄλλων ἐκρά- 

θ27τησε ῥαδίως ἐπελθὼν ὁ Πομπήϊος ἐν δὲ Μουτίνῃ τῆς 
Γαλατίας ἀντεκάϑητο τῷ Βρούτῳ συχνὸν χρόνον" ἐν ᾧ 90 
Aénidog ἐπὶ τὴν Ρώμην δυεὶς καὶ προσκαϑήμενος ἔξω-- 
ϑὲν ὑπατείαν τει δευτέραν, ὄχλῳ πολλῷ δεδιττόμενος 
τοὺς ἔνδον. Ἔλυσε δὲ τὸν φόβον ἐπιστολὴ παρὰ Πομ-- 
πηΐου κομισϑεῖσα κατωρϑωκότος ἄνευ μάχης τὸν πό- 
λεμον. Ὁ γὰρ Βροῦτος, εἴτε παραδοὺς τὴν δύναμιν αὐ-- 36 
t0g, εἴτξ προδοϑεὶς μεταβαλομένης ἐκείνης. ἐνεχείρισε 

τῷ “Πομπηΐῳ τὸ σῶμα, καὶ λαβὼν ἱππεῖς προπομποὺς 
ἀπεχώρησεν εἰς πολίχνιόν τι τῶν περὶ τὸν Πάδον, ὅπου 
ue9^ ἡμέραν μίαν. ἐπιπέμψαντος αὐτῷ τοῦ Πομπηΐου 
Γεμένιον, ἀνῃρέϑη᾽" καὶ πολλὴν ἔσχεν ἀπὸ τούτου Πομ-- 30 
πήϊος αἰτίαν. Γεγραφὼς γὰρ εὐϑὺς ἐν ἀρχῇ τῆς μετα- 

βολῆς πρὸς τὴν σύγκλητον, ὡς ἑκὼν αὐτῷ πρόσϑοιτο 
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Βροῦτος, ἑτέρας αὖϑις ἔπεμψεν ἐπιστολὰς ἰνῃρημένου 

τοῦ ἀνθρώπου κατηγορούσας. Τούτου Bootvoc Qv υἱὸς 

ὁ Καίσαρα σὺν Κασσίῳ κτείνας. ἀνὴρ ὁμοίως τῷ πατρὶ 

μήτε πολεμήσας μήτε ἀποϑανών. ὡς ἐν τοῖς περὶ ἐκεί- 
ὄνου γέγραπται. Λέπιδος μὲν οὖν εὐθὺς ἐκπεσὼν τῆς 
Ἰταλίας ἀπεπέρασεν εἰρ Σαρδόνα" κἀκεῖ νοσήσας éve- 
λεύτησε δι’ ἀϑυμίαν, ov τῶν πραγμάτων ; ὡς φασιν, 

ἀλλὰ γραμματίῳ περιπεσών, ἐξ οὐ μοιχείαν τινὰ τῆς 
γυναικὸς ἐφώρασε. 

l0 — XVIL. Δεπίδῳ δὲ οὐδὲν ὅμοιος στρατηγὸς Ἰβηρίαν 
κατέχων Σιδρτώριος ἐπῃωρεῖτο Ῥωμαίοις φοβερός, ὧδσ- 
περ ἔσχατον νόσημα τῶν ἐμφυλίων πολέμων εἰς τοῦτον 
τὸν ἄνδρα συνερρυηκότων, πολλοὺς μὲν ἤδη τῶν ἐλατ-- 
τόνων στρατηγῶν ἀνῃρηκότα, Μετέλλῳ δὲ Πίῳ τότε 

16 συμπεπλεγμένον, ἀνδρὶ λαμπρῷ μὲν καὶ πολεμικῷ, δο- 
κοῦντι δὲ ἀργότερον ὑπὸ γήρως ἕπεσϑαι τοῖς καιροῖς 
τοῦ πολέμου καὶ ἀπολείπεσθαι τῶν πραγμάτων ἄρπα- 
ξομένων ὀξύτητι καὶ τάχει τοῦ Σερτωρίου παραβόλως 
καὶ λῃστρικώτερον αὐτῷ προσφερομένου, καὶ ταράττον- 

ὅ0τος ἐνέδραις καὶ περιδρομαῖς ἄνδρα νομίμων ἀϑλητὴν 
ἀγώνων καὶ δυνάμεως στασίμου καὶ βαρείας ἡγεμόνα. 
Πρὸς ταῦτα Πομπήϊος ἔχων τὴν στρατιὰν ὑφ᾽ ἑαυτῷ 
διεπράττετο Μετέλλῳ πεμφϑῆναι βοηϑός" καὶ Κάτλου 
κελδξύοντος οὐ διέλυεν. ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ὅπλοις ἦν περὶ τὴν 

9ὅ πύλιν ἀεί τινας ποιούμενος προφάσεις. ἕως ἔδωκαν 
αὐτῷ τὴν ἀρχὴν dsuxtov Φιλίππου γνώμην εἰπόντος. 
Ὅτε καί φασιν ἐν συγκλήτῳ πυϑομένου τινὸς καὶ ϑαυ- 
μάξοντος, εἰ Πομπήϊον ἀνθύπατον οἴεται δεῖν éxxsu- 
φϑῆναι Φίλιππος" ,, Οὐκ Éyoys * φάναι τὸν Φίλιππον 

80..ἀλλ᾽ &v9' ὑπάτων.“ ὡς ἀμφοτέρους τοὺς τότε ὑπα- 
τεύοντας οὐδενὸς ἀξίους ὄντας. 

XVIII. Ἐπεὶ δὲ τῆς Ἰβηρίας ἁψάμενος ὁ Πομπηϊοθ, 
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οἷα φιλεῖ πρὸς νέου δόξαν ἡγεμόνος, ἑτέρους ταῖς ἐλ- 
πίσιν ἐποίησε τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὰ μὴ πάνυ βεβαίως 
τῷ Σερτωρίῳ συνεστῶτα τῶν ἐθνῶν ἐκινεῖτο καὶ μετε-- 
βάλλετο, λόγους ὑπερηφάνους ὁ Σερτώριος κατὰ τοῦ 
Πομπηΐου διέσπειρε, καὶ σκώπτων ἔλεγε νάρϑηκος ἂν ὃ 
αὐτῷ δεῆσαι καὶ σκύτους ἐπὶ τὸν παῖδα τοῦτον. εἰ μὴ 
τὴν γραῦν ἐκείνην ἐφοβεῖτο, λέγων τὸν Μέτελλον. 
Ἔργῳ μέντοι φυλαττόμενος σφόδρα καὶ δεδοικὼς τὸν 
Πομπήϊον ἀσφαλέστερον ἐστρατήγει. Καὶ γὰρ ὁ Μέ- 
τξλλος, ὅπερ οὐκ üv τις φήϑη, διετέϑρυπτο τῷ βέῳ τὸ 

κομιδῆ πρὸς τὰς ἡδονὰς ἐνδεδωκώς. καὶ μεγάλη τις εἰς 
ὄγκον καὶ πολυτέλειαν ἐξαίφνης ἐγεγόνει μεταβολὴ περὶ 
αὐτόν, ὥστε τῷ Πομπηΐῳ καὶ τοῦτο ϑαυμαστὴν εὔνοιαν 
ἅμα δόξῃ φέρειν͵ ἐπιτείνοντι τὴν εὐτέλειαν τῆς διαίτης 
οὐ πολλῆς ἐπιτηδεύσεως δεομένην" φύσει γὰρ ἦν σώ- 15 
φρῶν καὶ τεταγμένος ἐν ταῖς ἐπιϑυμίαις. Τοῦ δὲ πολέ- 
μου πολλὰς ἰδέας ἔχοντος, ἠνίασε μάλιστα τὸν Πομπήϊον 

(281 Μαύρωνος ἅλωσις ὑπὸ Σερτωρίου. Κυκλοῦσϑαι γὰρ 
αὐτὸν οἰηϑεὶς καί τι μεγαληγορήσας αὐτὸς ἐξαίφνης 
ἀνεφάνη περιεχόμενος κύκλῳ᾽ καὶ διὰ τοῦτο κινεῖσϑιαι 20 
δεδιὼς ἐπεῖδε καταπιμπραμένην τὴν πόλιν αὐτοῦ πα- 
θόντος. Ἑ ρέννιον δὲ καὶ Περπένναν, ἄνδρας ἡγεμονι- 
κοὺς τῶν πρὸς Σερτώριον καταπεφευγότων καὶ στρα- 
τηγούντων ἐκείνῳ, νικήσας περὶ Οὐαλεντίαν ὑπὲρ 

μυρίους ἀπέχτεινεν. 25 
XIX. Ἐπαρϑεὶς δὲ τῇ πράξει καὶ μέγα φρονῶν ἐπ᾽ 

αὐτὸν ἔσπευδε Σερτώριον, ὡς μὴ μετάσχοι τῆς νίκης 

Μέτελλος. Περὶ δὲ Σούκρωνι ποταμῷ τῆς ἡμέρας ἤδη 
τελευτώσης συνέβαλον τὰς δυνάμεις, δεδιότες ἐπελϑεῖν 
τὸν Μέτελλον, ὁ μὲν ὡς μόνος, ὁ δὲ ὡς μόνῳ δια- 80 
γωνίσαιτο. Τὸ μὲν οὖν τέλος ἀμφίδοξον ἔσχεν ὁ ἀγῶν᾽ 
ἑκατέρου γὰρ ϑάτερον κέρας ἐνίκησε" τῶν δὲ στρατη- 
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γῶν πλέον ἠνέγκατο ΣΙερτώριος " ἐτρέψατο γὰρ τὸ καϑ᾽ 
αὑτὸν ἐκεῖνος ἀντιταχϑείς. Πομπηΐῳ δὲ ἀνὴρ μέγας ἴπ-- 
πότῃ πεξὸς ἐρώρμησε᾽ συμπεσόντων δ᾽ εἰς τὸ αὐτὸ καὶ 
γενομένων ἐν λαβαῖς ἀπέσκηψαν ai πληγαὶ τῶν ξιφῶν 

5 εἰς τὰς χεῖρας ἀμφοῖν, οὐχ ὁμοίως ἐτρώϑη μὲν γὰρ ὁ 
Πομπήϊος μόνον, ἐκείνου δὲ ἀπέχοψε τὴν χεῖρα. Πλειό 
vov δὲ συνδραμόντων ἐπ᾽ αὐτόν, ἤδη τῆς τροπῆς ysys- 
νημένης, ἀνελπίστως διέφυγε, προέμενος τὸν ἵππον τοῖς 
πολεμίοις φάλαρα χρυσᾶ καὶ κόσμον ἄξιον πολλοῦ πε- 

10 guxe(uevov. Ταῦτα γὰρ διανεμόμενοι καὶ περὶ τούτων 
μαχόμενοι πρὸς ἀλλήλους ἀπελείφϑησαν. "uo δὲ ἡμέρᾳ 
παρετάξαντο μὲν ἀμφότεροι πάλιν ἐχβεβαιούμενοι τὸ 
νίκημα, Μετέλλου δὲ προσιόντος ἀνεχώρησεν ὁ 2is9- 
τώριος σκεδασϑέντι τῷ στρατῷ. Τοιαῦται γὰρ ἦσαν αἵ 

6 διαλύσεις καὶ πάλιν συνδρομαὶ τῶν ἀνθρώπων, ὥστε 
πολλάκις μόνον πλανᾶσϑαι τὸν Σερτώριον, πολλάκις 

ὃὲ αὖϑις ἐπιέναι μυριάσι πεντεκαίδεκα στρατιᾶς, ὧσ- 
περ χειμάρρουν ἐξαίφνης πιμπλάμενον. Ὁ δ᾽ οὖν Πομ- 
zog, ἐπεὶ μετὰ τὴν μάχην ἀπήντα τῷ Μετέλλῳ καὶ 

90 πλησίον ἀλλήλων ἤσαν. ἐκέλευσεν ὑφεῖναι τὰς ῥάβδους, 
ϑεραπεύων ὡς προὔχοντα τιμῇ τὸν Μέτελλον. Ὁ δὲ 
καὶ τοῦτο διεκώλυσε καὶ τἄλλα χρηστὸς ἦν ἀνὴρ περὶ 
αὐτὸν, οὐδὲν ὡς ὑπατικῷ καὶ πρεσβυτέρῳ νέμων ἑαυτῷ 
πλέον, ἀλλ᾽ ἢ τὸ σύνθημα κοινῇ στρατοπεδευόντων εἰς 

96 ἅπαντας ἐξεπέμπετο παρὰ Μετέλλου" τὰ πολλὰ δὲ χωρὶς 

ἐστρατοπεδεύοντο. ΖἸιέκοπτο γὰρ αὐτοὺς καὶ διΐστη 
ποικίλος ὧν ὁ πολέμιος καὶ δεινὸς ἐν βραχεῖ πολλαχοῦ 
περιφανῆναι καὶ μεταγαγεῖν ἀπ᾽ ἄλλων εἰς ἄλλους ἀγῶ- 
νας. Τέλος δὲ περικόπτων μὲν ἀγορὰς, ληϊξόμενος δὲ 

80vqv χώραν, ἐπικρατῶν δὲ τῆς ϑαλάσσης, ἐξέβαλεν ἀμ- 
φοτέρους τῆς ὑφ᾽ ἑαυτὸν Ἰβηρίας, ἀναγκασϑέντας εἰς 
ἀλλοτρίας καταφυγεῖν ἐπαρχίας ἀπορίᾳ τῶν ἐπιτηδείων. 
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XX. Πομπήϊος δὲ τὰ πλεῖστα τῶν ἰδίων ἐξανηλω-- 
κῶς καὶ κατακεχρημένος εἰς τὸν πόλεμον ἤτει χρήματα 
τὴν σύγκλητον, ὡς ἀφιξόμενος εἰς Ἰταλίαν μετὰ τῆς δυ-- 
νάμξδως. δἰ μὴ πέμποιεν. Ὑπατεύων δὲ Δεύκολλος τότε 
καὶ Πομπηΐῳ μὲν ὧν διάφορος, μνώμενος δ᾽ ἑξαντῷ τὸν 5 
Μιυϑριδατικὸν πόλεμον, ἔσπευσεν ἀποσταλῆναι τὰ χρή-- 
ματα, φοβούμενος αἰτίαν Πομπηΐῳ παρασχεῖν δεομένῳ 

Σερτώριον ἀφεῖναι καὶ πρὸς Μιϑριδάτην τραπέσϑαι, 
λαμπρὸν μὲν εἰς δόξαν, εὐμεταχείριστον δὲ φαινόμενον 
ἀνταγωνιστήν. Ἔν τούτῳ δὲ ϑνήσκει Σερτώριος ὑπὸ 10 
τῶν φίλων δολοφονηϑείς" ὧν Περπέννας ὁ κορυφαιό- 
τατος ἐπεχείρησεν ἐκείνῳ τὰ αὐτὰ ποιεῖν, ἀπὸ τῶν αὖ-- 
τῶν μὲν ὁρμώμενος δυνάμεων καὶ παρασκευῶν, τὸν δὲ 
χρώμενον αὐταῖς ὁμοίως οὐκ ἔχων λογισμόν. Εὐϑὺρ 
οὖν ὁ Πομπήϊος ἐπεξελθὼν καὶ δεμβόμενον ἐν τοῖς 1 

θ29 πράγμασι τὸν Περπένναν καταμαϑὼν δέλεαρ αὐτῷ δέκα 
σπείρας ὑφῆκεν,͵ εἰς τὸ πεδίον διασπαρῆναι κελεύσας. 
Τραπομένου δὲ πρὸς ταῦτας ἐκείνου καὶ διώκοντος, 

ἄϑρους ἐπιφανεὶς καὶ συνάψας μάχην ἐκράτησε πάν-- 
τῶν. Καὶ διεφϑάρησαν οἱ πλεῖστοι τῶν ἡγεμόνων ἐν 30 

τῇ μάχῃ" τὸν δὲ Περπένναν ἀχϑέντα πρὸς αὐτὸν ἀπέ- 
ἄτεινεν, οὐκ ἀχάριστος οὐδ᾽ ἀμνήμων γενόμενος τῶν 
περὶ Σικδλίαν, ὡς ἐγκαλοῦσιν ἔνιοι, μεγάλῃ δὲ δια- 

νοίᾳ καὶ σωτηρίῳ τῶν ὅλων γνώμῃ χφησάμενος. Ὁ γὰρ 

Περπέννας τῶν Σερτωρίου γραμμάτων γεγονὼς κύριο 25 
ἐδείκνυεν ἐπιστολὰς τῶν ἐν Ῥώμῃ δυνατωτάτων ἀν-- 

δρῶν. οἵ τὰ παφόντα κινῆσαι βουλόμενοι πράγματα καὶ 

μεταστῆσαι τὴν πολιτείαν ἐκάλουν τὸν Σερτώριον δἰς 

τὴν Ἰταλίαν. Φοβηϑεὶς οὖν ὃ Πομπήϊος ταῦτα, μὴ μεί- 

ἕονας & ἀναστήσῃ τῶν πεπαυμένων πολέμων, τόν τε Heg - 30 

πένναν ἀνεῖλε καὶ τὰς ἐπιστολὰς οὐδ᾽ ἀναγνοὺς κατ- 
ἕκαυσεν. 



208 ILAOTTAPXOT 

XXI. Ἐκ δὲ τούτου παραμείνας χρόνον ὅσον τὰς 
μεγίστας κατασβέσαι ταραχὰς καὶ τὰ φλεγμαίνοντα μά- 
λιστα καταστῆσαι καὶ διαλῦσαι τῶν πραγμάτων, ἀπῆγεν 
εἰς Ἰταλίαν τὸν στρατόν, ἀκμάζοντι τῷ δουλικῷ πολέμῳ 

δκατὰ τύχην φερόμενος. ΖΙὸ καὶ Κράσσος ὁ στρατηγὸς 
ἤἥπειξε παραβόλως τὴν μάχην, καὶ κατευτύχησε δισχι-- 
λίους τριακοσίους ἐπὶ μυρίοις κτείνας. Οὐ μὴν ἀλλὰ 
καὶ τούτῳ τὸν Πομπήϊον εἰσποιούσης ἁμῶς γέ zog τῷ 
κατορϑώματι τῆς τύχης, πεντακισχίλιοι φεύγοντες ἐκ 

10 vijc μάχης ἐνέπεσον εἰς αὐτόν. ovg ἅπαντας διαφϑείρας 

ἔγραψε πρὸς τὴν σύγκλητον ὑποφϑάσας., ὡς Κράσσος 
μὲν ἐκ παρατάξεως νενίκηκε τοὺς μονομάχους, αὐτὸς 
ὃὲ τὸν πόλεμον ἐκ ῥιξῶν παντάπασιν ἀνήρηκε. Καὶ 
ταῦτα βουλομένοις ἦν δι᾿ εὔνοιαν ἀκροᾶσϑαι καὶ λέ 

15 γειν τοῖς Ῥωμαίοις. Ἰβηρίαν δὲ καὶ Σερτώριον οὐδὲ 
παίξων ἂν τις εἶπεν ἕτέρου καὶ μὴ Πομπηΐου τὸ πᾶν 
ἔργον εἶναι. Ἐν τοσαύτῃ δὲ τιμῇ καὶ προσδοκίᾳ vov 
ἀνδρὸς ὅμως ἐνῆν καὶ ὑποψία τις καὶ δέος, ὡς οὐ προ-- 
ησομένου τὸ στράτευμα, βαδιουμένου δὲ δι᾽ ὅπλων καὶ 

50 μοναρχίας ἄντικρυς ἐπὶ τὴν Σύλλα πολιτείαν. Ὅϑεν 

οὐκ ἐλάττονες ἦσαν τῶν δι᾽ εὔνοιαν τρεχόντων καὶ φι-- 
λοφρονουμένων καϑ'΄ ὁδὸν of φόβῳ ταῦτα ποιοῦντες. 

Ἐπεὶ δὲ καὶ ταύτην ἀνεῖλε τὴν ὑπόνοιαν o Πομπήϊος 
προειπὼν ἀφήσειν τὸ στράτευμα μετὰ τὸν ϑρίαμβον, 

36 ἕν αἰτιᾶσϑαι τοῖς βασκαίνουσι περιῆν ὑπόλοιπον, ὅτι 
τῷ δήμῳ προσνέμει μᾶλλον ἑαυτὸν ἢ τῇ βουλῇ, καὶ τὸ 
τῆς δημαρχίας ἀξίωμα, Σύλλα καταβαλόντος, ἔγνωκεν 
ἀνιστάναι καὶ χαφίξεσϑαι τοῖς πολλοῖς, ὅπερ ἦν ἀληϑές. 

Οὐ γὰρ ἔστιν οὕτινος ἐμμανέστερον. ὁ Ῥωμαίων ἠρασϑη 

80 δῆμος καὶ μᾶλλον ἐπόϑησεν ἢ τὴν ἀρχὴν αὖϑις ἐπιδεῖν 
ἐκείνην, ὦστε καὶ Πομπήϊον εὐτύχημα ποιεῖσϑαν μέγα 
τὸν τοῦ πολιτεύματος καιρόν, ὡς οὐκ ἂν εὑρόντα χάριν 
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ἄλλην, ἡ τὴν εὔνοιαν ἀμείψεται τῶν πολιτῶν, εἰ ταύ- 
τὴν ἕτερος προέλαβε. 

XXII. Ψηφισϑέντος οὖν αὐτῷ δευτέρου ϑριάμβον 

καὶ ὑπατείας οὐ διὰ ταῦτα ϑαυμαστὸς ἐδόκει καὶ μέγας, 
ἀλλ᾽ ἐκεῖνο τεκμήριον ἐποιοῦντο τῆς λαμπρότητος, ὅτι 
Κράσσος, ἀνὴρ τῶν τότε πολιτευομένων πλουσιώτατος 
καὶ δεινότατος εἰπεῖν καὶ μέγιστος, αὐτόν τε Πομπήϊον 
ὑπερφρονῶν καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας. οὐκ ἐθάρρησεν 
ὑπατείαν μετιέναι πρότερον ἢ Πομπηΐου δεηϑῆναι. Καὶ 
μέντοι Πομπήϊος ἠγάπησς, πάλαι δεόμενος χρείας τινὸς 10 
ὑπάρξαι καὶ φιλανθρωπίας πρὸς αὐτόν" ὥστε καὶ δε- 
ξιοῦσϑαι προϑύμως καὶ παρακαλεῖν τὸν δῆμον, ἐπαγ- 
γελλόμενος χάριν ἕξειν οὐκ ἐλάττονα τοῦ συνάρχοντος 
ἢ τῆς ἀρχῆς. Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἀποδειχϑέντες ὕπατοι διε- 

680 φέροντο πάντα καὶ προσέκρουον ἀλλήλοις" καὶ ἐν μὲν 18 
τῇ βουλῇ μᾶλλον ἴσχυεν ὁ “Κράσσος, ἐν δὲ τῷ δήμῳ 
μέγα τὸ Πομπηΐου κράτος ἦν. Καὶ γὰρ ἀπέδωκε τὴν 

δημαρχίαν αὐτῷ καὶ τὰς δίκας περιεῖδεν αὖϑις εἰς τοὺς 
ἱππέας νόμῳ μεταφερομένας. Ἥδιστον δὲ ϑέαμα τῷ 
δήμῳ παρέσχεν αὐτὸς ἑαυτὸν τὴν στρατείαν παραιτού-- 30 

μδνος. Ἔϑος γάρ ἐστι Ῥωμαίων τοῖς ἱππεῦσιν, ὅταν 

στρατεύσωνται τὸν νόμιμον χρόνον, ἄγειν εἰς ἀγορὰν 
τὸν ἵππον ἐπὶ τοὺς δύο ἄνδρας, οὖς τιμητὰς καλοῦσι; 
καὶ καταριϑμησαμένους τῶν στρατηγῶν καὶ αὐτοκρα- 
τόρων ἕκαστον, ὑφ᾽ οἷς ἐστρατεύσαντο, καὶ δόντας &U- 25 

ϑύνας τῆς στρατείας ἀφέεσϑαι. Νέμεται δὲ καὶ τιμὴ 
καὶ ἀτιμία προσήχουσα τοῖς βίοις ἑκάστων. Tovc δὴ 

προεκάϑηντο μὲν οἵ τιμηταὶ Γέλλιος καὶ “έντλος ἕν 
κόσμῳ, καὶ πάροδος ἦν τῶν ἱππέων ἐξεταξομένων, ép Om 
δὲ Πομπήϊος à ἄνωϑεν ἐπ᾽ ἀγορὰν κατερχόμδνορ, τὰ μὲν 80 
ἄλλα παράσημα τῆς ἀρχῆς ἔχων; αὐτὸς δὲ διὰ χειρὸς 
ἄγων τὸν ἵππον. Ὥς δ᾽ ἐγγὺς qv καὶ καταφανὴς ἐγε- 

PLUT. viT. Ill. 14 
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γόνει, κελεύσας διασχεῖν τοὺς δαβδοφόρους τῷ βήματι 
προσήγαγε τὸν ἵππον. Ἦν δὲ τῷ δήμῳ ϑαῦμα καὶ 
σιωπὴ πᾶσα, τούς τε ἄρχοντας αἰδὼς ἅμα καὶ χαρὰ 
πρὸς τὴν ὄψιν ἔσχεν. Εἶτα 0 μὲν πρεσβύτερος ἠρώ- 

διτησδ᾽ .πΠυνϑάνομαέσου. ὦ Πομπήϊε Μάγνε, εἰ πάσας 
ἐστράτευσαι τὰς κατὰ νόμον στρατείας ;““ Πομπήϊος δὲ 
μεγάλῃ φωνῇ" ..Πάσας““ εἶπεν .,.ἐστράτευμαι, καὶ πά- 
σας ὑπ᾽ ἐμαυτῷ αὐτοκράτορι.“ Τοῦτο ἀκούσας 0 δῆ-- 
pog ἐξέκραγε,καὶ κατασχεῖν οὐκέτι τὴν βοὴν ὑπὸ χαρᾶς 

ιοἦν, ἀλλ᾽ ἀναστάντες of τιμηταὶ προέπεμπον αὐτὸν οἴ- 
καδε, χαριξόμδενοι τοῖς πολίταις ἑπομένοις καὶ κροτοῦσιν. 

XXIII. Ἤδη δὲ τῆς ἀρχῆς περαινομένης τῷ Πομ - 
πηΐῳ, τῆς δὲ πρὸς Κράσσον αὐξομένης διαφορᾶς, Γά- 
Pg τις Αὐρήλιος, ἀξίωμα μὲν ἱππικὸν ἔχων, βίῳ δὲ 

15 ἀπράγμονι κεχρημένος. ἐκκλησίας οὔσης ἀναβὰς ἐπὶ τὸ 
βῆμα καὶ προσελθὼν ἔφη κατὰ τοὺς ὕπνους αὐτῷ τὸϊ 
Ζέα φανῆναι κελεύοντα τοῖς ὑπάτοις φράσαι, μὴ πρό- 
τερον ἀποϑέσϑαι τὴν ἀρχὴν ἢ φίλους ἀλλήλοις γενέ- 
σϑαι. Ῥηϑέντων δὲ τούτων ὁ μὲν Πομπήϊος ἡσυχίαν 

0 ἦγεν ἑστώς, ὁ δὲ Κράσσος ἀρξάμενος δεξιοῦσϑαι καὶ 
προσαγορεύειν αὐτόν" ,, Οὐδέν“ εἶπεν . «οἶμαι ποιεῖν 
ἀγεννὲς οὐδὲ ταπεινόν, ὦ πολῖται, Πομπηΐῳ πρότερος 
ἐνδιδούς, ὃν ὑμεῖς μήπω μὲν γενειῶντα Μέγαν ἠξιώ- 
δσατε καλεῖν, μήπω δὲ μετέχοντι βουλῆς ἐψηφίσασϑε 

35 δύο ϑριάμβους.“ "Ex vovrov διαλλαγέντες ἀπέϑεντο τὴν 
ἀρχήν. Καὶ Κράσσος μὲν ὄνπερ ἐξ ἀρχῆς εἵλετο τρό- 
zov τοῦ βίου διεφύλαττε,. Πομπήϊος δὲ τάς vs πολλὰς 
ἀνεδύετο συνηγορίας καὶ τὴν ἀγοραν κατὰ μικρὸν ἀπέ- 
λειπε καὶ προήει σπανίως εἰς τὸ δημόσιον, ἀδὶ δὲ μετὰ 

80 πλήϑους. Οὐ γὰρ ἦν ἔτι ῥάδιον ὄχλου χωρὶς ἐντυ- 
χεῖν οὐδ᾽ ἰδεῖν αὐτόν, ἀλλ᾽ ἥδιστος ὁμοῦ πολλοῖς καὶ 
ἀϑρόοις ἐφαένετο σεμνότητα περιβαλλόμενος ἐκ τούτου 
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τῇ ὄψει καὶ Oyxov, ταῖς δὲ τῶν πολλῶν ἐντεύξεσι καὶ 
συνηϑείαις ἄϑικτον οἰόμενος δεῖν τὸ ἀξίωμα διατηρεῖν. 
Ὁ γὰρ ἐν ἱματίῳ βίος ἐπισφαλής ἐστι πρὸς ἀδοξίαν τοῖς 
ἐκ τῶν ὅπλων μεγάλοις καὶ πρὸς ἰσότητα δημοτικὴν 
ἀσυμμέτροις" αὐτοὶ μὲν γὰρ καὶ ἐνταῦϑα πρωτδύειν, ὅ 
ὡς ἐκεῖ, δικαιοῦσι, τοῖς δὲ ἐκεῖ φερομένοις ἔλαττον ἐν-- 
ταῦϑα γοῦν μὴ πλέον ἔχειν οὐκ ἀνεκτόν ἐστι. Ζιὸ τὸν 
ἐν στρατοπέδοις καὶ ϑριάμβοις λαμπρόν, ὅταν ἐν ἀγορᾷ 
λάβωσιν. ὑπὸ χεῖρα ποιοῦνται καὶ καταβάλλουσι, τῷ 
δὲ ἀπολεγομένῳ καὶ ὑποχωροῦντι τὴν ἐκεῖ τιμὴν καὶ 10 
δύναμιν ἀνεπίφϑονον φυλάττουσιν. Ἐδήλωσε δὲ αὐτὰ 
τὰ πράγματα μετ᾽ ὀλίγον χρόνον. 

XXIV. 'H γὰρ πειρατικὴ δύναμις ὡρμήϑη μὲν ἐκ 
Κιλικίας τὸ πρῶτον, ἀρχὴν παράβολον λαβοῦσα καὶ 
λανϑάνουσαν, φρόνημα δὲ καὶ τόλμαν ἔσχεν ἐν và Μι-- 16 
ϑριδατικῷ πολέμῳ, χρήσασα ταῖς βασιλικαῖς ὑπηρεσίαις 

691 ἑ ἑαυτήν. Εἶτα Ῥωμαίων ἐν τοῖς ἐμφυλίοις πολέμοις περὶ 

ϑύρας τῆς Ῥώμης συμπεσόντων, ἔρημος οὖσα φρουρᾶς 
ἡ ϑάλασσα κατὰ μικρὸν αὐτοὺς ἐφείλκετο καὶ προῆγεν, 

οὐκέτι τοῖς πλέουσι μόνον ἐπιτιϑεμένους, ἀλλὰ καὶ νή-- 20 
Govg καὶ πόλεις παραλίους ἐκκόπτοντας. Ἤδη δὲ καὶ 
χρήμασι δυνατοὶ καὶ γένεσι λαμπροὶ καὶ τὸ φρονεῖν 
ἀξιούμενοι διαφέρειν ἄνδρες ἐνέβαινον εἰς τὰ λῃστρικὰ 
καὶ μετεῖχον, ὡς καὶ δόξαν τινὰ καὶ φιλοτιμίαν τοῦ 
ἔργου. φέροντος. Ἦν δὲ καὶ ναύσταϑμα πολλαχόϑι πει-- 25 

ρατικὰ καὶ φρυκτώρια τετειχισμένα, καὶ στόλοι προσέ- 
πιπτον οὐ πληρωμάτων μόνον δὐανδρίαις οὐδὲ τέχναις 

κυβερνητῶν οὐδὲ τάχεσι νεῶν καὶ κουφότησιν ἐξησκη- 
μένοι πρὸς τὸ οἰκεῖον ἔργον, ἀλλὰ τοῦ φοβεροῦ μᾶλλον 
αὐτῶν τὸ ἐπίφϑονον ἐλύπει καὶ ὑπερήφανον, στυλίσι 30 
χρυσαῖς καὶ παραπετάσμασιν ἁλουργοῖς καὶ πλάταιρ 

ὁπαργύροις ὥσπερ ἐντρυφώντων τῷ κακουργεῖν καὶ 

14» 
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καλλωπιξομένων. “4ὑλοὶ δὲ καὶ ψαλμοὶ καὶ μέ ϑαι παρὰ 
πᾶσαν ἀκτὴν καὶ σωμάτων ἡγεμονικῶν ἁρπαγαὶ καὶ 
πόλεων αἰχμαλώτων ἀπολυτρώσεις ὄνειδος ηἡσαν τῆς 

Ῥωμαίων ἡγεμονίας. Ἐγένοντο δ᾽ οὖν at μὲν λῃστρίδες 

νῆες ὑπὲρ χιλίας, a0 δὲ ἁλοῦσαι πόλεις ὑπ᾽ αὐτῶν τε-- 

τρακόσιαι. Τῶν δὲ ἀσύλων καὶ ἀβάτων πρότερον ἱερῶν 
ἐξέκοψαν ἐπιόντες τὸ KAdoiov, τὸ Ζιδυμαῖον. τὸ Σα- 

, M 5 e , ^ , M 1 * 

μοϑρᾷκιον. vov £v ομιόνῃ τῆς Χϑονίας νεῶν καὶ vov 

ἐν Ἐπιδαύρῳ τοῦ ᾿“σκληπιοῦ καὶ τὸν Io9uot καὶ Ται-- 
I0 v&oc καὶ Καλαυρίᾳ τοῦ Ποσειδῶνος. τοῦ δὲ ᾿“πόλλω-- 

vog τὸν ἐν Axvío καὶ Δευκάδι, τῆς δὲ Ἥρας τὸν ἐν 

Σάμῳ, τὸν ἐνάργει, τὸν ἐπὶ “ακινίῳ. ξένας δὲ ϑυ- 
, Hl 2 M M 2 3 , LT , 

σίας ἔϑυον αὐτοὶ τὰς ἕν Ολυμπῷ, καὶ τελετὰς τινας 
3 , ) 7 v KR Ὁ , 3 , - 
ἀπορρήτους évéAovv, ὧν ἡ τοῦ Mí99ov καὶ μέχρι δεῦρο 

᾽ὔ - -ν e 3 5 , p" 

15 διασωώξεται καταδειχϑεῖσα πρῶτον Vx ἐκείνων. Πλεῖ- 

στα δὲ Ῥωμαίοις ἐνυβρίσαντες ἔτι καὶ τὰς ὁδοὺς αὐτῶν 
3 , LE L , Jf. ^ ᾽ 1 
ἀναβαίνοντες ἀπὸ ϑαλάσσης ἐληΐξοντο καὶ τὰς ἐγγὺς 

ἐπαύλεις ἐξέκοπτον. Ἥρπασαν δέ ποτε καὶ στρατηγοὺς 
δύο ZsbríAvov καὶ Βελλῖνον ἐν ταῖς περιπορφύθροις, καὶ 

20 τοὺς ὑπηρέτας ἅμα καὶ δαβδοφόρους ὥχοντο σὺν αὐτοῖς 
ἐκείνοις ἔχοντες. Ἥλω δὲ καὶ ϑυγάτηρ “Αντωνίου; ϑρι- 
αμβικοῦ ἀνδρός. εἰς ἀγρὸν βαδίξουσα, καὶ πολλῶν χρη- 

μάτων ἀπελυτρώϑη. Ἐκεῖνο δὲ ἣν ὑβριστικώτατον. 

Ὁπότε γάρ τις ἑαλωκὼς ἀναβοήσειε Ῥωμαῖος εἶναι καὶ 

25 τοὔνομα φράσειεν, ἐκπεπλῆχϑαι προσποιούμενοι καὶ 
δεδιέναι τούς ve μηροὺς ἐπαίοντο καὶ προσέπιπτον αὐτῷ 
συγγνώμην ἔχειν ἀντιβολοῦντες" ὁ δὲ ἐπείϑετο ταπει- 
νοὺς ὁρῶν καὶ δεομένους. Ἔκ τούτου δὲ οἵ μὲν ὑπέ- 
δουν τοῖς καλκίοις αὐτὸν, οἵ δὲ τήβεννον περιέβαλλον, 

e A N 2 ἰχ 

300g δὴ μὴ πάλιν ἀγνοηθείη. Πολὺν δὲ χρόνον οὕτω 
κατειρωνξευσάμενοι καὶ ἀπολαύσαντες τοῦ ἀνθρώπου 
τέλος ἐν μέσῳ πελάγει κλίμακα προσβαλόντες ἐκέλευον 
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3 

ἐκβαίνειν καὶ ἀπιέναι χαίροντα, τὸν δὲ μὴ βουλόμενον 
Σ - 3 

ὠϑοῦντες αὐτοὶ κατέδυον. 
2 ^ - 

XXV. Ἐπενείματο δὲ ἡ δύναμις αὕτη πᾶσαν ὁμοῦ 
Α 39 € -» ΄, Ν E Ax 

τι τὴν καϑ ἡμᾶς ϑαλαῦσαν, ὡστὲ ἄπλουν καὶ ἀβατον 

ἐμπορίᾳ πάσῃ γενέσϑαι. Τοῦτο δὴ μάλιστα Ῥωμαίους ὃ 
ἐπέστρεψε, ϑλιβομένους τῇ ἀγορᾷ καὶ σπά 7] Q6ve, μ S vj] «yo9? ὧι πανὺν μέγαλὴν 

- ’ M , m 
προσδοκῶντας. ἐκπέμψαι Πομπηΐον ἀφαιρησομενον τῶν 

^ Ἁ 9' 7i "E δὲ D " - “ 

πειρατῶν τὴν ϑαλασσαν. ἔγραψε δὲ Γαβίνιος. sig τῶν 
. , , 9 , » 

Πομπηΐου συνήϑων. νόμον ov ναυαρχίαν, ἄντικρυς δὲ 
3 - 

μοναρχίαν αὐτῷ διδόντα καὶ δύναμιν ἐπὶ πάντας ἀν-Ἰὸ 
, 9 / 2 , b » ec , 

9$oozovg ἀνυπευϑυνον. E0íüov y&Q C€Qysw ὁ νόμος 
? ^ Ὁ ^ L4 

αὐτῷ τῆς ἐντὸς Ἡρακλείων στηλῶν ϑαλάσσης, ἠπείρου 
’ 3 3 7 

δὲ πάσης ἐπὶ σταδίους τετρακοσίους zo ϑαλασσης. 
“Ὁ i! ? /, à] p ^ e AC , 

Τοῦτο δὲ ov πάνυ πολλὰ χωρία τῆς vxo Ῥωμαίων ot- 

κουμένης τὸ μέτρον ἐξέφυγεν, ἀλλὰ τὰ μέγιστα τῶν 15 
ἐθνῶν καὶ τῶν βασιλέων οἱ δυνατώτατοι περιδλαμβά- 

6329vovvo. Πρὸς δὲ τούτοις δλέσϑαι πεντεκαίδεκα πρε- 
» c ΄ 

σβευτὰς αὐτὸν ἐκ βουλῆς ἐπὶ τὰς κατὰ μέρος ἡγεμονίας, 
χρήματα δὲ λαμβάνειν ἐκ τῶν ταμιείων καὶ παρὰ τῶν 

^ “- E 

τελωνῶν ὅσα βούλοιτο καὶ ναῦς διακοσίας, κύριον ὄντα 90 

πλήϑους καὶ καταλόγου στρατιᾶς καὶ πληρωμάτων ἐρε- 
- »Ἥ e 

τικῶν. ᾿ἀναγνωσθϑέντων δὲ τούτων ὁ μὲν δῆμος ὑπερ- 
φυῶς ἐδέξατο, τῆς δὲ συγκλήτου τοῖς μεγίστοις καὶ δυ- 

, 2 » A , / A X 

νατωτάτοις ἔδοξε μεῖξον μὲν φϑόνου. φόβου δὲ ἄξιον 
5 Ld ^ , e 

εἶναι τὸ τῆς ἐξουσίας ἀπερίληπτον καὶ ἀόριστον. Ὅϑεν 35 
2 7 - Ld * , - e Ἁ , ἑνίσταντο τῷ νόμῳ πλὴν Καίσαρος οὗτος δὲ συνηγόφρει 
τῷ νόμῳ, Πομπηΐου μὲν ἐλάχιστα φροντίξων. vxoüvo- 

μδνος δὲ τὸν δῆμον ἐξ ἀρχῆς ἑαυτῷ καὶ κτώμενος. Οἱ 
δὲ ἄλλοι τοῦ Πομπηΐου σφοδρῶς καϑήπτοντο. Καὶ τῶν 

M e oy e Α ᾿ » ; e c , 
μὲν ὑπάτων ἄτερος εἰπὼν πρὸς αὑτὸν, Or, Ῥωμύλον 30 

ξηλῶν οὐ φεύξεται ταὐτὸν ἐκείνῳ τέλος, ἐκινδύνευσεν 
^ -᾿ 3 - 

ὑπὸ τοῦ πλήϑους διαφϑαρῆναι᾽ Κάτλου δὲ κατὰ τοῦ 
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νόμου προσελθόντος πολλὴν uiv αἰδούμενος ὃ δῆμος 
ἡσυχέαν παρεῖχεν, ἐπεὶ δὲ πολλὰ μετὰ τιμῆς ἀνεπιφϑό- 
vog ὑπὲρ τοῦ Πομπηΐου διελθὼν συνεβούλευε φείδε- 
σϑαι καὶ μὴ προβάλλειν τοιοῦτον ἄνδρα κινδύνοις 

ὅ ἐπαλλήλοις καὶ πολέμοις Ἢ vívo ̂  εἶπεν .,ξξετε ἄλλον, 
ἂν ἀπολέσητε τοῦτον; ̂  ἐκ μιᾶς γνώμης ὑπεφώνησαν 
ἅπαντες, Σὲ αὐτόν.“ Ὁ μὲν οὖν Κάτλος, ὡς οὐκ ἔπει- 
ϑεν., ἀπέστη" Ῥωσκίου δὲ προσελθόντος οὐδεὶς ἤκου-- 
σεν" ὁ δὲ τοῖς δακτύλοις διεσήμαινε μὴ μόνον, ἀλλὰ 

10 δεύτερον αἱρεῖσϑαι Πομπήϊον. Ἐπὶ τούτῳ λέγεται δυσ-- 
χεράναντα τὸν δῆμον τηλικοῦτον ἀνακραγεῖν, ὥστε 

ὑπερπετόμενον κόρακα τῆς ἀγορᾶς τυφωϑῆναι καὶ κα-- 
ταπεσεῖν εἰς τὸν ὄχλον. Ὅϑεν οὐ δοκεῖ ῥήξει τοῦ ἀέρος 
καὶ διασπασμῷ κενὸν πολὺ λαμβάνοντος ἐνολισϑαίνειν 

15 τὰ πίπτοντα τῶν ὀρνέων, ἀλλὰ τυπτόμενα τῇ πληγῇ 
τῆς φωνῆς, ὅταν ἐν τῷ ἀέρι σάλον καὶ κῦμα ποιήσῃ 
πολλὴ καὶ ἰσχυρὰ φερομένη. ᾿ 

ΧΧΥΙ. Τύτε μὲν οὖν διελύϑησαν " mo δὲ ἡμέρᾳ 
τὴν ψῆφον ἐποίσειν ἔμελλον ὑπεξῆλθεν ὁ Πομπήϊος εἰς 

20 ἀγρόν͵ ᾿Ακούσας δὲ κεκυρῶσϑαι τὸν νόμον εἰσῆλθε vv- 
κτῶρ εἰς vv πόλιν, ὡς ἐπιφϑόνου τῆς πρὸς αὐτὸν ἀπαν- 
τήσεως καὶ συνδρομῆς ἐσομένης. “ἅμα δὲ ἡμέρᾳ προελ-- 
ϑὼν ἔϑυσε" καὶ γενομένης ἐκκλησίας αὐτῷ διεπράξατο 
προσλαβεῖν ἕτερα πολλὰ τοῖς ἐψηφισμένοις ἤδη, μικροῦ 

39 διπλασιάσας τὴν παρασκδυήν. Πεντακόσιαι μὲν γὰρ 
αὐτῷ νῆες ἐπληρώϑησαν, ὁπλιτῶν δὲ μυριάδες δώδεκα 
καὶ πεντακισχίλιοι ἱππεῖς ἡϑροίσϑησαν. Ἡγεμονικοὶ δὲ 

καὶ στρατηγικοὶ κατελέγησαν ἀπὸ βουλῆς ἄνδρες εἰκο-- 
σιτέσσαρες vx αὐτοῦ, δύο δὲ ταμίαι παρῆσαν. A δὲ 

80 τιμαὶ τῶν ὠνίων εὐϑὺς πεσοῦσαι λόγον ἡδομένῳ τῷ 
δήμῳ παρεῖχον, ὡς αὐτὸ τοὔνομα τοῦ Πομπηΐου λέλυκε 

τὸν πόλεμον. Οὐ μὴν ἀλλὰ διελὼν τὰ πελάγη καὶ τὸ 
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διάστημα τῆς ἐντὸς ϑαλάσσης εἰς μέρη τρισκαίδεκα, καὶ 
νεῶν ἀριϑμὸν ἐφ᾽ ἑκάστῳ καὶ ἄρχοντα τάξας, ἅμα παν-- 
ταχοῦ τῇ δυνάμει σκεδασϑείσῃ τὰ μὲν ἐμπίπτοντα τῶν 
πειρατικῶν ἀϑρόα περιλαμβάνων εὐθὺς ἐξεϑηρᾶτο καὶ 
κατῆγεν" ol δὲ φϑάσαντες διαλυϑῆναι καὶ διεκπεσόντες 5 
ὥσπερ εἰς σμῆνος ἐδύοντο πανταχόϑεν καταφερόμενοι 
τὴν Κιλικίαν, ἐφ᾽ οὖς αὐτὸς ἐστέλλετο ναῦς ἔχων ἕξή 
κοντὰ τὰς ἀρίστας. Οὐ μὴν πρότερον ἐπ᾽ ἐκείνους ἐξέ- 
πλευσὲν ἢ παντάπασι καϑῆραι τῶν αὐτόϑι λῃστηρίων 
τὸ Τυρρηνικὸν πέλαγος, τὸ Διβυκόν, τὸ περὶ Σαρδόνα 10 
x«l Κύρνον καὶ Σικελίαν ἡμέραις τεσσαράκοντα ταῖς 
πάσαις αὑτῷ vs χρώμενος ἀτρύτῳ καὶ τοῖς στρατηγοῖς 
πρυϑύμοις. 

XXVII. Ἐν δὲ Ῥώμῃ τοῦ ὑπάτου Πείσωνος ὀργῇ 
καὶ φϑόνῳ λυμαινομένου τὴν παρασκευὴν καὶ διαλύον-- 15 
τος τὰ πληρώματα, τὸ μὲν ναυτικὸν εἰς Βρεντέσιον πε- 

638 ριέπεμψεν. αὐτὸς δὲ διὰ Τυρρηνίας εἰς Ῥώμην ἀνέβαι-- 
vsv. Αἰσϑόμενοι δὲ πάντες ἐξεχύϑησαν εἰς τὴν ὁδόν, 
ὥσπερ οὐ πρὸ ἡμερῶν ὀλίγων ἐκπέμψαντες αὐτόν. 
Ἐποίδι δὲ τὴν χαρὰν τὸ παρ᾽ ἐλπέδα τῆς μεταβολῆς 20 

τάχος, ὑπερβάλλουσαν ἀφϑονίαν τῆς ἀγορᾶς ἐχούσης. 

Ὅϑεν ὁ Πείσων ἐκινδύνευσε τὴν ὑπατείαν ἀφαιρεϑῆ- 
ναι, Γαβινίου νόμον ἔχοντος ἤδη συγγεγραμμένον. 
“λλὰ καὶ τοῦτο διεκώλυσεν ὁ Πομπήϊος καὶ τάλλα χρη- 

ματίσας ἐπιεικῶς καὶ διαπραξάμενος ὧν ἐδεῖτο καταβὰς 25 

εἰς Βρεντέσιον ἐξέπλευσεν. Ἐπειγόμενος: δὲ τῷ καιρῷ 

καὶ παραπλέων τὰς πόλεις ὑπὸ σπουδῆς ὅμως οὐ παρ- 
λει τὰς ᾿Αϑήνας, ἀναβὰς δὲ καὶ ϑύσας τοῖς ϑεοῖς καὶ 

προσαγορεύσας τὸν δῆμον εὐθὺς ἀπιὼν ἀνεγίνωσκεν 

εἰς αὐτὸν ἐπιγεγραμμένα μονόστιχα, τὸ μὲν ἐντὸς τῆς 80 

πύλης" 
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Ἐφ᾽ ὅσον àv ἄνϑρωπος οἶδας, ἐπὶ τοσοῦτον si ϑεός" 
τὸ δ᾽ ἐκτός" 
Προσεδοκῶμεν., προσεκυνοῦμεν., εἴδομεν. προπέμ-- 

πομεν. 
ὅ Ἐπεὶ δὲ τῶν συνεστώτων ἔτι καὶ πλανωμένων ἔξω πει-- 
ρατηρίων ἐνίοις δεηϑεῖσιν ἐπιεικῶς ἐχρήσατο καὶ παρα-- 
λαβὼν τὰ πλοῖα καὶ τὰ σώματα κακὸν οὐδὲν ἐποίησεν, 
ἐπὶ ἐλπίδος χρηστῆς οἵ λοιποὶ γενόμενοι τοὺς μὲν ἄλλους 
διέφευγον ἡγεμόνας, Πομπηΐῳ δὲ φέροντες ἑαυτοὺς 

10 μετὰ τέκνων καὶ γυναικῶν ἐνεχείριξον. Ὁ δὲ πάντων 
ἐφείδετο, καὶ μάλιστα διὰ τούτων τοὺς ἔτε λανθάνοντας 
ἐξιχνεύων καὶ λαμβάνων ἐκόλαξεν, ὡς αὐτοὺς ἑαυτοῖς 
ἀνήκεστα συνειδότας. 

XXVIII. Οἱ δὲ πλεῖστοι καὶ δυνατώτατοι γενεὰς μὲν 
15 αὑτῶν καὶ χρήματα καὶ τὸν ἄχρηστον ὄχλον ἐν φρου- 

ρέοις καὶ πολίσμασι καρτεροῖς περὶ τὸν Ταῦρον εἶχον 
ἀποκείμενα. τὰς δὲ ναῦς πληρώσαντες αὐτοὶ περὶ τὸ 

Κορακήσιον τῆς Κιλικίας ἐπιπλέοντα τὸν Πομπήϊον ἐδέ- 
ξαντο᾽ καὶ μάχης γενομένης νικηϑέντες ἐπολιορκοῦντο. 

20 Τέλος δὲ πέμψαντες ἱκετηρίας παρέδωκαν ἑαυτοὺς καὶ 

πόλεις καὶ νήσους ὧν ἐπεκράτουν ἐντειχισάμενοι, χα- 
λεπὰς βιασϑῆναι καὶ δυσπροσπελάστους. Κατελύϑη μὲν 
οὖν ὁ πόλεμος καὶ τὰ πανταχοῦ λῃστήρια τῆς ϑαλάσσης 
ἐξέπεσεν οὐκ ἐν πλείονι χρόνῳ τριῶν μηνῶν, ναῦς δὲ 

25 πολλὰς μὲν ἄλλας, ἐνενήκοντα δὲ χαλκεμβόλους παρέ- 
λαβεν. Αὐτοὺς δὲ δισμυρέων πλείονας γενομένους ἀνε- 

λεῖν μὲν οὐδὲ ἐβουλεύσατο. μεϑεῖναι δὲ καὶ περιϊδεῖν 
σκεδασϑέντας ἢ συστάντας αὖϑις ἀπόρους καὶ πολεμι-- 

κοὺς τοὺς πολλοὺς ὄντας οὐκ ὥετο καλῶς ἔχειν. Ἐννοή- 

80σας οὖν, ὅτι φύσει μὲν ἄνϑρωπος οὔτε γέγονεν οὔτ᾽ 
ἔστιν ἀνήμερον ξῷον οὐδ᾽ ἄμικτον, ἀλλ᾽ ἐξίσταται τῇ 

κακίᾳ παρὰ φύσιν χρώμενος. ἔϑεσι δὲ καὶ τόπων καὶ 
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βίων μεταβολαῖς ἐξεμεροῦται, xol ϑηρία [δὲ ἢ διαίτης 

κοινωνοῦντα πραοτέρας ἐκδύεται τὸ ἄγριον καὶ χαλε- 
πόν, ἔγνω τοὺς ἄνδρας εἰς γῆν μεταφέρειν ἐκ τῆς 9a- 
λάσσης καὶ βίου γεύειν ἐπιεικοῦς, συνεϑισϑέντας ἐν πό-- 

λεσιν οἰκεῖν καὶ γεωργεῖν. Ἐνίους μὲν οὖν at μικραὶ 
καὶ ὑπέρημοι τῶν Κιλίκων πόλεις ἐδέξαντο καὶ κατέμι- 
ξαν ἑαυταῖς χώραν προσλαβοῦσαι, τὴν δὲ Σολίων ἠρη- 
μωμένην ἔναγχος ὑπὸ Τιγράνον τοῦ ᾿Δρμενίων βασι-- 

λέως ἀναλαβὼν ἵδρυσε πολλοὺς ἐν αὐτῇ. Τοῖς δὲ πολ- 

λοῖς οἰκητήριον ἔδωκε Δύμην τὴν ᾿4χαΐδα, χηρεύουσαν 1^ 
ἀνδρῶν τότε, γῆν δὲ πολλὴν καὶ ἀγαϑὴν ἔχουσαν. 

XXIX. Ταῦτα μὲν ovv of βασκαίνοντες ἔψεγον᾽ τοῖς 
δὲ περὶ Κρήτην πραχϑεῖσι πρὸς Μέτελλον οὐδ᾽ οἵ πάνυ 
φιλοῦντες αὐτὸν ἔχαιρον. Ὁ γὰρ Μέτελλος οἰκεῖος ὧν 
ἐκείνου τοῦ συνάρξαντος ἐν Ἰβηρίᾳ τῷ Πομπηΐῳ φτρα-- 15 

τηγὸς εἰς Κρήτην ἐπέμφϑη πρότερον ἢ τὸν Πομπήϊον 

αἰρεϑῆναι" δευτέρα γάρ τις ἦν αὕτη τῶν πειρατηρίων 
πηγὴ μετὰ τὴν ἐν Κιλικίᾳ" καὶ πολλοὺς ἐγκαταλαβὼν ὁ 

634 Μέτελλος ἐξήρει καὶ διέφϑειρεν. Οἱ δὲ περιόντες ἔτι 
καὶ πολιορκούμενοι πέμψαντες ἱκετηρίαν ἐπεκαλοῦντο 20 

τὸν Πομπήϊον εἰς τὴν νῆσον, ὡς τῆς ἐκείνου μέρος οὖ- 

σαν ἀρχῆς καὶ πανταχόϑεν ἐμπίπτουσαν εἰς τὸ μέτρον 
τὸ ἀπὸ ϑαλάσσης. Ὁ δὲ δεξάμενος ἔγραφε τῷ Μετέλλῳ 
κωλύων τὸν πόλεμον. Ἔγραφϑ δὲ καὶ ταῖς πόλεσι. μὴ 

προσέχειν Μετέλλῳ, καὶ στρατηγὸν ἔπεμψε τῶν ὑφ᾽ 25 

ἑαυτὸν ἀρχόντων ἕνα “εύκιον Ὀκταούϊον, ὃς συνεισελ 

ϑὼν εἰς τὰ τείχη τοῖς πολιορκουμένοις χαὶ μαχόμενος 
μετ᾽ αὐτῶν οὐ μόνον ἐπαχϑῆ καὶ βαρύν, ἀλλὰ καὶ κα- 
ταγέλαστον ἐποίει τὸν Πομπήϊον, ἀνθρώποις ἀνοσέοις 
καὶ ἀϑέοις τοὔνομα κιχράντα καὶ περιάπτοντα τὴν αὖ-- 80 
τοῦ δόξαν ὥσπερ ἀλεξιφάρμακον ὑπὸ φϑόνου καὶ φιλο-- 

τιμίας τῆς πρὸς τὸν Μέτελλον. Οὐδὲ γὰρ τὸν ᾿Δχιλλέα 

Q 



218 ILAOTTAPXOT 

ποιεῖν ἀνδρὸς ἔργον, ἀλλὰ μειρακέου παντάπασιν ἐμ-- 
πλήκτου καὶ δεσοβημένου πρὸς δόξαν. ἀνανδύοντα τοῖς 
ἄλλοις καὶ διακωλύοντα βάλλειν “Ἕκτορα, 

Μή τις κῦδος ἄροιτο βαλὼν, ὁ δὲ δεύτερος ἔλθοι" 
5 Πομπήϊον δὲ καὶ σώξειν ὑπερμαχοῦντα τῶν κοινῶν πο- 

λεμίων ἐπὶ τῷ τὸν ϑρίαμβον ἀφελέσϑαι στρατηγοῦ πολ- 
λὰ πεπονηκότος. Οὐ μὴν ἐνέδωκεν ὃ Μέτελλος. ἀλλὰ 
τούς τε πειρατὰς ἐξελὼν ἐτιμωρήσατο καὶ τὸν Ὀκτα- 
ovtov ἐν τῷ στρατοπέδῳ καϑυβρίδας καὶ λοιδορήσας 

10 ἀφῆκεν. 
XXX. ᾿“παγγελϑέντος δὲ εἰς Ῥώμην πέρας ἔχειν 

τὸν πειρατικὸν πόλεμον καὶ σχολὴν ἄγοντα. τὸν Ilou- 
πήϊον ἐπέρχεσϑαι τὰς πόλεις, γράφει νόμον εἷς τῶν δη-- 
μάρχων Μάλλιος, ὅσης Δεύκολλος ἄρχει χώρας καὶ δυ- 

ιὀνάμεως Πομπήϊον παραλαβόντα πᾶσαν, προσλαβόντα 
δὲ καὶ Βιϑυνίαν, ἣν ἔχει Γλαβρέων, πολεμεῖν Μιϑρι-- 
δάτῃ καὶ Τιγράνῃ τοῖς βασιλεῦσιν, ἔχοντα καὶ τὴν vav- 
τικὴν δύναμιν καὶ τὸ κράτος τῆς θαλάσσης ἐφ᾽ οἷς ἔλα-- 
Bev ἐξ ἀρχῆς. Τοῦτο δ᾽ ἦν ἐφ᾽ ἑνὶ συλλήβδην γενέσϑαι 

20 vv Ῥωμαίων ἡγεμονίαν" ὧν γὰρ ἐδόκει μόνων ἐπαρ-- 
χιῶν μὴ ἐφικνεῖσθαι τῷ προτέρῳ νόμῳ, Φρυγίας. 4v- 
καονίας. Γαλατέας. Καππαδοκέας, Κιλικίας, τῆς ἄνω 
Κολχίδος. ᾿Δρμενίας. αὗται προσετέϑεντο μετὰ στρατο- 
πέδων καὶ δυνάμεων, αἷς Δεύκολλος κατεπολέμησε Mi- 

25 ϑριδάτην καὶ Τιγράνην. ᾿4λλὰ Δευκόλλου μὲν ἀποστε- 
ρουμένου τὴν δόξαν ὧν κατειργάσατο καὶ ϑριάμβου 
μᾶλλον ἢ πολέμου διαδοχὴν λαμβάνοντος ἥττων λόγος 
ἦν τοῖς ἀριστοκρατικοῖς, καίπερ οἰομένοις ἄδικα καὶ 
ἀχάριστα πάσχειν τὸν ἄνδρα, τὴν δὲ δύναμιν τοῦ Πομ-- 

βοπηΐου βαρέως φέροντες ὡς τυραννίδα καϑισταμένην, 
ἰδίᾳ παρεκάλουν καὶ παρεϑάρρυνον αὑτοὺς ἐπιλαβέ- 
σϑαι τοῦ νόμου καὶ μὴ προέσϑαι τὴν ἐλευϑερίαν. Ἐν- 
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στάντος δὲ τοῦ καιροῦ τὸν δῆμον φοβηϑέντες ἐξέλιποι 
καὶ κατεσιώπησαν o£ λοιποί, Κάτλος δὲ τοῦ νόμου πολ- 
λὰ κατηγορήσας καὶ τοῦ δημάρχου, μηδένα δὲ πείϑων 
ἐκέλευε τὴν βουλὴν ἀπὸ τοῦ βήματος κεκραγὼς πολλά-- 
xig ῦρος ξητεῖν, ὥσπερ οἵ πρόγονοι; καὶ κρημνόν, ὕπου 5 
καταφυγοῦσα διασώσει τὴν ἐλευϑερίαν. Ἐκυρώϑη δ᾽ 

οὖν ὁ νόμος; ὡς λέγουσι, πάσαις ταῖς φυλαῖς, καὶ κυ-- 

ριος ἀποδέδεικτο μὴ παρὼν ὁ Πομπήϊος ἁπάντων σχε- 
δὸν ὧν ὁ Σύλλας ὅπλοις καὶ πολέμῳ τῆς πόλεως κρα. 
τήσας. Αὐτὸς δὲ δεξάμενος τὰ γράμματα καὶ πυϑόμε - 10 

vog τὰ δεδογμένα, τῶν φίλων παρόντων καὶ συνηδομέ- 
νῶν, τὰς ὀφρῦς λέγεται συναγαγεῖν καὶ τὸν μηρὸν πα- 
τάξαι καὶ εἰπεῖν ὡς ἂν βαρυνόμενος ἤδη καὶ δυσχεραί- 
νῶν τὸ ἄρχειν" Φεῦ τῶν ἀνηνύτων ἄϑλων, ὡς ἄρα 
Ἀρεῖττον ἣν ἕνα τῶν ἀδόξων γενέσϑαι, εἰ μηδέποτε 1o 
παύσομαι στρατευόμενος μηδὲ τὸν φϑόνον τοῦτον ἐκδὺς 

635 ἐν ἀγρῷ διαιτήσομαι μετὰ τῆς γυναικός.“ Ἐφ᾽ οἷς λε- 
γομένοις οὐδ᾽ of πάνυ συνήϑεις ἔφερον αὐτοῦ τὴν εἰ- 
ρωνξίαν, γινώσκοντες ὅτι τῆς ἐμφύτου φιλοτιμίας καὶ 

φιλαρχίας ὑπέκκαυμα τὴν πρὸς Δεύκολλον ἔχων διαφο-- 20 
ρὰν μειξόνως ἔχαιρεν. 

XXXI. ᾿Δμέλει δὲ καὶ τὰ ἔργα ταχέως αὐτὸν ἀπε- 
κάλυπτε. Πανταχοῦ γὰρ ἐκτιϑεὶς διαγράμματα τοὺς 

στρατιώτας ἀνεκαλεῖτο καὶ μετεπέμπετο τοὺς ὑπηκόους 

δυνάστας καὶ βασιλεῖς ὡς ἑαυτόν. Ἐπιών τε τὴν χώραν 25 
οὐδὲν ἀκένητον εἴα τῶν ὑπὸ τοῦ Δευκόλλου γεγονότων, 

ἀλλὰ καὶ κολάσεις ἀνῆκε πολλοῖς καὶ δωρεὰς ἀφείλετο 
καὶ πάντα ὅλως ἔπραττεν ἐπιδεῖξαι τὸν ἄνδρα φιλονει- 
κῶν τοῖς ϑαυμάξουσιν οὐδενὸς ὄντα κύριον. Ἐγκαλοῦν- 
τος δ᾽ ἐκείνου διὰ τῶν φίλων ἔδοξε συνελϑεῖν δἰς 80 

ταὐτό" καὶ συνῆλϑον περὶ τὴν Γαλατίαν. Οἷα δὲ ueyt- 
στῶν στρατηγῶν καὶ μέγιστα κατωρϑωκότων δάφναις 
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ἀνεστεμμένας ἔχοντες ὁμοῦ καὶ τὰς ῥάβδους oi ὑπηρέ- 
ται ἀπήντων" ἀλλὰ Δεύκολλος μὲν ἐκ τόπων χλοερῶν 
καὶ κατασκίων προσῇει, Πομπήϊος δὲ πολλὴν ἄδενδρον 
καὶ κατεψυγμένην ἔτυχε διεληλυϑώς. Ἰδόντες οὖν οἱ 

δτοῦ Δευκόλλου ῥαβδοφόροι τοῦ Πομπηΐου τὰς δάφνας 
ἀϑαλλεῖς καὶ μεμαραμμένας παντάπασιν, ἐκ τῶν ἰδίων 
προσφάτων οὐσῶν μεταδιδόντες ἐπεκόσμησαν καὶ κατέ- 
στεψαν τὰς ἐκείνου ῥάβδους. Ὃ σημεῖον ἔδοξεν εἶναι 

τοῦ τὰ Δευκόλλου νικητήρια καὶ τὴν δόξαν οἰσόμενον 
10 ἔρχεσϑαι Πομπήϊον. Ἦν δὲ Λεύκολλος μὲν ἐν ὑπατείας 

τε τάξει καὶ καϑ' ἡλικίαν πρεσβύτερος. τὸ δὲ τοῦ Πομ-- 
πηΐου μεῖζον ἀξίωμα τοῖς δυσὶ ϑριάμβοις. Οὐ μὴν ἀλλὰ 

τὴν πρώτην ἔντευξιν ὡς ἐνῆν μάλιστα πολιτικῶς καὶ 

φιλοφρόνως ἐποιήσαντο, μεγαλύνοντες ἀλλήλων τὰ ἔργα 
L5 καὶ συνηδόμενοι τοῖς κατορϑώμασιν" ἐν δὲ τοῖς λόγοις 

πρὸς οὐδὲν ἐπιδικὲς οὐδὲ μέτριον συμβάντες. ἀλλὰ καὶ 
λοιδορήσαντες. ὁ μὲν εἰς φιλαργυρίαν τὸν ΖΔεύκολλον, 
ὁ δὲ εἰς φιλαρχίαν ἐκεῖνον, ὑπὸ τῶν φίλων μόλις διε- 
λύϑησαν. Καὶ “εύκολλος μὲν ἐν Γαλατίᾳ διέγραψε 

20 χώρας τῆς αἰχμαλώτου καὶ δωρεὰς ἄλλας οἷς ἐβούλετο, 
Πομπήϊος δὲ μικρὸν ἀπωτέρω στρατοπεδεύσας ἐκώλυε 
προσέχειν αὐτῷ, καὶ τοὺς στρατιώτας ἅπαντας ἀφείλετο 
πλὴν χιλίων ἑξακοσίων. ovg ἐνόμιξεν ὑπ᾽ αὐϑαδείας 
ἀχρήστους μὲν ἑαυτῷ, τῷ “ευκόλλῳ δὲ δυσμενεῖς εἶναι. 

25 Πρὸς δὲ τούτοις διασύρων τὰ ἔργα ἐμφανῶς ἔλεγε vga- 
γῳδίέαις καὶ σκιαγραφίαις πεπολεμηκέναν βασιλικαῖς 

τὸν AsUxoAAov, αὑτῷ δὲ πρὸς ἀληϑυνὴν καὶ σεσωφρο- 
νισμένην τὸν ἀγῶνα λείπεσϑαι δύναμιν, εἰς ϑυρεοὺς καὶ 
ξίφη καὶ ἵππους ΜΙιϑριδάτου καταφεύγοντος. ᾿ζμυνό- 

30usvog δὲ o “εύκολλος εἰδώλῳ καὶ σκιᾷ πολέμου τὸν 
Πομπήϊον ἔφη μαχούμενον βαδίέξειν, εἰθισμένον ἀλλο-- 
τρίοις νεκροῖς, ὥσπερ ὄρνιν ἀργόν, ἐπικαταίρειν καὶ 
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λείψανα πολέμων σπαράσσειν. Οὕτω γὰρ αὑτὸν ἐπι- 
γράψαι Σερτωρίῳ, “επίδῳ, τοῖς Σπαρτακείοις. τὰ μὲν 
Κράσσου, τὰ δὲ Μετέλλου, τὰ δὲ Κάτλου κατωρϑωκότος. 
Ὅϑεν οὐ ϑαυμάζξειν, sí τῶν ᾿ἀρμενιακῶν καὶ Ποντικῶν 
πολέμων ὑποβάλλεται τὴν δόξαν ἄνϑρωπος ἑαυτὸν εἰς 5 
δραπετικὸν ϑοίαμβον ἁμῶς γέπως ἐμβαλεῖν μηχανησά- 
μενος. 

ΧΧΧΙΙ. Ἐκ τούτου 4evxoAAog μὲν ἀπῆρε. Ilou- 
πήϊος δὲ τῷ στόλῳ παντὶ τὴν μεταξὺ Φοινίκης καὶ Boc- 
πόρου ϑάλασσαν ἐπὶ φρουρᾷ διαλαβὼν αὐτὸς ἐβάδιξεν 10 
ἐπὶ Μυϑφιδάτην, ἔχοντα τρισμυρίους πεζοὺς ἐν φάλαγγι 

καὶ δισχιλίους ἱππεῖς; μάχεσϑαι δὲ μὴ ϑαρροῦντα. Καὶ 
πρῶτον μὲν αὐτοῦ καρτερὸν ὅρος καὶ δύσμαχον, ἐν ᾧ 
στρατοπεδεύων ἔτυχεν, ὡς ἄνυδρον ἐκλιπόντος. αὐτὸ 
τοῦτο κατασχὼν ὁ Πομπήϊος, καὶ τῇ φύσει τῶν βλαστα- 15 
νόντων καὶ ταῖς συγκλινίαις τῶν τόπων τεκμαιρόμενος 

ἔχειν πηγὰς τὸ χωρίον, ἐκέλευσεν ἐκβαλεῖν πανταχοῦ 
φρέατα. Καὶ μεστὸν ἣν εὐθὺς ὕδατος ἀφϑόνου τὸ στρα- 
τόπεδον, ὦστε ϑαυμάξειν, εἰ τῷ παντὶ χρόνῳ τοῦτο 

636 Μιϑριδάτης ἠγνόησεν. Ἔπειτα περιστρατοπεδεύσας πε-- 20 
ριξδτείχιξεν αὐτόν. Ὁ δὲ πέντε καὶ τετταράκοντα πολι-- 
ορκηϑεὶς ἡμέρας ἔλαϑεν ἀποδρὰς μετὰ τῆς ἐρρῶμενε- 
στάτης δυνάμεως, κτδύνας τοὺς ἀχρήστους καὶ νοσοῦν- 
τας. Εἶτα μέντοι περὶ τὸν Εὐφράτην καταλαβὼν αὐτὸν 

Ó Πομπήϊος παρεστρατοπέδευσε᾽ καὶ ὃ εδιὼς μὴ φϑάσῃ 25 

περάσας τὸν Εὐφράτην, ἐκ μέσων νυκτῶν ἐπῆγεν ὦπλι-- 
Guévqv τὴν στρατιάν" καϑ' ὃν χρόνον λέγεται τὸν Mi- 
ϑριδάτην ὄψιν ἐν ὕπνοις ἰδεῖν τὰ μέλλοντα προδηλοῦ- 
σαν. Ἐδόκει γὰρ οὐρίῳ πνεύματι πλέων τὸ Ποντικὸν 
πέλαγος ἤδη Βόσπορον καϑορᾶν καὶ φιλοφρονεῖσθαι 80 
τοὺς συμπλέοντας, ὡς &v τις ἐπὶ σωτηρίᾳ σαφεῖ καὶ βε- 
βαίῳ χαίρων" ἄφνω δὲ ἀναφανῆναι πάντων ἔρημος ἐπὶ 
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λεπτοῦ ναυαγίου διαφερόμενος. Ἐν τοιούτοις δὲ αὐτὸϊ 
ὄντα πάϑεσι καὶ φάσμασιν ἐπιστάντες ἀνέστησαν οἵ φί- 
λοι, φράξοντες ἐπιέναι Πομπήϊον. Ἦν οὖν ἐξ ἀνάγκης 
μαχητέον ὑπὲρ τοῦ χάρακος. καὶ προαγαγόντες οἱ στρα- 

5 τηγοὶ τὴν δύναμιν ἔταξαν. Δἰσϑόμενος δὲ τὴν παρα-- 
σκευὴν αὐτῶν ὁ Πομπήϊος ὥκνει κατὰ σκότος sig κίν- 
δυνον ἐλϑεῖν, καὶ κύκλῳ μόνον ᾧετο δεῖν περιελαύνειν, 
ὅπως μὴ φεύγοιεν, ἡμέρας δὲ κρείττους ὄντας ἐπιχει-- 
οεῖν. Οἱ δὲ πρεσβύτατοι τῶν ταξιαρχῶν δεόμενοι καὶ 

I0 παρακαλοῦντες ἐξώρμησαν αὐτόν" οὐδὲ γὰρ σκότος ἦν 
παντάπασιν, ἀλλὰ ἡ σελήνη καταφερομένη παρεῖχεν ἔτι 

τῶν σωμάτων ἱκανὴν ἔποψιν. Καὶ τοῦτο μάλιστα τοὺς 
βασιλικοὺς ἔσφηλεν. Ἐπήεσαν μὲν γὰρ οἵ Ῥωμαῖοι κατὰ 
νώτου τὴν σελήνην ἔχοντες" πεπιεσμένου δὲ περὶ τὰς 

15 δύσεις τοῦ φωτὸς αἱ σκιαὶ πολὺ τῶν σωμάτων ἔμπρο- 
σϑεν προϊοῦσαι τοῖς πολεμίοις ἐπέβαλλον οὐ δυναμέ- 
voig τὸ διάστημα συνιδεῖν ἀκριβῶς" ἀλλ᾽ ὡς ἐν χερσὶν 
ἤδη γεγονότων τοὺς ὑσσοὺς ἀφέντες μάτην οὐδενὸς 
ἐφίκοντο. Τοῦτο συνιδόντες οὗ Ῥωμαῖοι μετὰ κραυγῆς 

20 ἐπέδραμον, καὶ μηκέτι μένειν τολμῶντας, ἀλλ ἐκπεπληγ- 

μένους καὶ φεύγοντας ἔκτεινον, ὥστε πολὺ πλείονας 

μυρέων ἀποθανεῖν, ἁλῶναι δὲ τὸ στρατόπεδον. Αὐτὸς 
δὲ Μιϑριδάτης ἐν ἀρχῇ μὲν ὀκτακοσίοις ἱππεῦσι διέ- 
κοψε καὶ διξξήλασε τοὺς Ῥωμαίους, ταχὺ δὲ τῶν ἄλλων 

25 σκεδασϑέντων ἀπελείφϑη μετὰ τριῶν. Ἐν οἷς ἦν Ὑψι- 
κράτεια παλλακίς, ἀεὶ μὲν ἀνδρώδης τις οὖσα καὶ παρά- 
τοῖλμος᾽ Ὑψικράτην γοῦν αὐτὴν ὁ βασιλεὺς ἐκάλει" 
τότε δὲ ἀνδρὸς ἔχουσα Πέρσου στολὴν καὶ ἵππον οὔτε 
τῷ σώματι πρὸς τὰ μήκη τῶν δρόμων ἀπηγόρευσεν οὔτε 

80 ϑεραπεύουσα τοῦ βασιλέως τὸ σῶμα καὶ τὸν ἵππον ἐξέ-- 
καμεὲν, ἄχρι ἧκον sic χωρίον Σίνωρα χρημάτων καὶ xs 

μηλίων βασιλικῶν μεστόν. Ἐξ οὗ λαβὼν ὃ Μιϑριδάτης 
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ἐσθῆτας πολυτελεῖς διένειμε τοῖς συνδεδραμηκόσι πρὸς 

αὐτὸν ἐκ τῆς φυγῆς. Ἔδωκε δὲ καὶ τῶν φίλων ἑκάστῳ 
φορεῖν ϑανάσιμον φάρμακον, ὅπως ἄκων μηδεὶς ὑπο- 
χεέριος γένοιτο τοῖς πολεμίοις. Ἐντεῦϑεν ὥρμητο μὲν 

ἐπ᾿ ᾿Ζρμενίας πρὸς Τιγράνην, ἐκείνου δὲ ἀπαγορεύον-- 5 
τος καὶ τάλαντα ἑκατὸν ἐπικηρύξαντος αὐτῷ παραμει-- 
ψάμενος τὰς πηγὰς τοῦ Εὐφράτου διὰ τῆς Κολχίδος 
ἔφευγε. 

XXXIIL Πομπήϊος δὲ εἰς ᾿Δρμενίαν ἐνέβαλε τοῦ 
νέου Τιγράνου καλοῦντος αὐτόν" ἤδη γὰρ ἀφειστήκει 10 
τοῦ πατρὸς καὶ συνήντησε τῷ Πομπηΐῳ περὶ τὸν ᾽4ρά- 
Env ποταμόν, ὃς ἀνίσχει μὲν ἐκ τῶν αὐτῶν τῷ Εὐφράτῃ 
τόπων. ἀποτρεπόμενος δὲ πρὸς τὰς ἀνατολὰς εἰς τὸ 

Κάσπιον ἐμβάλλει πέλαγος. Οὗτοι μὲν οὖν προῆγον ἅμα 
τὰς πόλεις παραλαμβάνοντες" ὁ δὲ βασιλεὺς Τιγράνης 15 
ἔναγχος μὲν ὑπὸ Δευκόλλου συντετριμμένος, ἥμερον δέ 
τινα τῷ τρόπῳ καὶ πρᾶον πυϑόμενος εἶναι τὸν Πομ-- 
πήϊον. ἐδέξατο μὲν εἰς τὰ βασίλεια φρουράν, ἀναλαβὼν 
δὲ τοὺς φέλους καὶ συγγενεῖς αὐτὸς ἐπορεύδτο παρα- 

637 δώσων ἑαυτόν. Ὡς δὲ ἦλθεν ἱππότης ἐπὶ τὸν χάρακα; 29 

θαβδοῦχοι δύο τοῦ Πομπηΐου προσελϑόντες ἐκέλευσαν 
ἀποβῆναι τοῦ ἵππου καὶ πεξὸν ἐλϑεῖν᾽ οὐδένα γὰρ &v- 
ϑρώπων ἐφ᾽ ἵππου καϑεζξζόμενον ἐν Ῥωμαϊκῷ στρατο- 
πέδῳ πώποτε ὀφϑῆναι. Καὶ ταῦτα οὖν ὃ Τιγράνης 
ἐπείϑετο καὶ τὸ ξίφος αὐτοῖς ἀπολυσάμενος παρεδίδου" 25 

καὶ τέλος. ὡς πρὸς αὐτὸν ἦλϑε τὸν Πομπήϊον, ἀφελό- 
μενος τὴν κίταριν ὥρμησε πρὸ τῶν ποδῶν ϑεῖναι καὶ 
καταβαλὼν ἑαυτόν, αἴσχιστα δὴ πάντων. προσπεσεῖν 
αὐτοῦ τοῖς γόνασιν. AAA ὁ Πομπήϊος ἔφϑη τῆς δεξιᾶς 
αὐτοῦ λαβόμενος προσαγαγέσϑαι᾽ καὶ πλησίον ἴδρυσά- 30 
μενος ἑαυτοῦ. τὸν δὲ υἱὸν ἐπὶ ϑάτερα, τῶν μὲν ἄλλων 
ἔφησε δεῖν αἰτιᾶσϑαι Δεύκολλον, ὑπ᾽ ἐκείνου γὰρ ἀφῃ- 
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ρῆοϑαι Συρίαν. Dowixquv, Κιλικίαν. Γαλατίαν. 20- 
φηνης ἃ δὲ ἄχρι ἑαυτοῦ διατετήρηκεν, ἕξειν ἐκτίσαντα 
ποινην ξἐξακισχίλια τάλαντα Ρωμαίοις τῆς ἀδικίας, Σω- 
φηνης δὲ βασιλεύσειν τὸν υἱόν. Ἐπὶ τούτοις ὁ μὲν Τι- 

ὅγρανης ἠγάπησε, καὶ τῶν Ρωμαίων ἀσπασαμένων αὐὖ-- 
τὸν ρασιλέα περιχαρὴς γενόμενος ἐπηγγείλατο στρατιώ-- 
τῃ μὲν ἡμιμναῖον ἀργυρίου δώσειν, ἕκατοντάρχῃ δὲ 
μνᾶς δεκα, χιλιάρχῳ δὲ τάλαντον᾽ ὁ δ᾽ υἱὸς ἐδυσφόρει, 
καὶ κληϑεὶς ἐπὶ δεῖπνον οὐκ ἔφη Πομπηΐου δεῖσθαι 

ι0 τοιαῦτα τιμῶντος" καὶ γὰρ αὐτὸς ἄλλον εὑρήσειν Ῥω- 
μαίων. Ἐκ τούτου δεϑεὶς sig τὸν ϑρίαμβον ἐφυλάττετο. 
Καὶ μετ᾽ οὐ πολὺν χρόνον ἔπεμψε Φραάτης ὁ Πάρϑος 
ἀπαιτῶν μὲν τὸν νεανίσκον, ὡς αὐτοῦ γαμβρόν, ἀξιῶν 

δὲ τῶν ἡγεμονιῶν ὅρῳ χρῆσϑαι τῷ Εὐφράτῃ. Πομ- 
15 πήϊος δὲ ἀπεκρίνατο τὸν μὲν Τιγράνην τῷ πατρὶ μᾶλ 

λον ἦ τῷ πενθερῷ προσήκειν. ὅρω δὲ χρήσεσϑαι τῷ 
δικαίῳ. 

XXXIV. Καταλιπὼν δὲ φρουρὸν ᾿Δρμενέας ᾿άφρά- 
νιον αὐτὸς ἐβάδιξε διὰ τῶν περιοικούντων τὸν Καύκα- 

2000v ἐθνῶν ἀναγκαίως ἐπὶ Μιϑριδάτην. Μέγιστα δὲ 
αὐτῶν ἐστιν [ἔϑνη] ᾿4λβανοὶ καὶ Ἴβηρες, Ἴβηρες μὲν 
ἐπὶ τὰ Μοσχικὰ ὄρη καὶ τὸν Πόντον καϑήκοντες, .41- 
βανοὶ δὲ ἐπὶ τὴν ἕω καὶ τὴν Κασπίαν κεκλιμένοι ϑάλασ- 
σαν. Οὗτοι πρῶτον μὲν αἰτοῦντι Πομπηΐῳ δίοδον ἔδο- 

25 σαν" χειμῶνος δὲ τὴν στρατιὰν ἐν τῇ χώρᾳ καταλαβόντος 
καὶ τῆς Κρονικῆς ἑορτῆς τοῖς Ῥωμαίοις καϑηκούσης 

γενόμενοι τετρακισμυρίων οὐκ ἐλάττους ἐπεχείρησαν 

αὐτοῖς διαβάντες τὸν Κύρνον ποταμόν, ὃς ἐκ τῶν Ἰβη- 
ρικῶν ὀρῶν ἀνιστάμενος καὶ δεχόμενος κατιόντα τὸν 

80. “ράξην ἀπ᾿ ᾿Δρμενίας ἐξέησι δώδεκα στόμασιν εἰς τὸ 
Κάσπιον. Ol δὲ οὔ φασι τούτῳ συμφέρεσϑαι τὸν ᾿4ρά- 
Env, ἀλλὰ καϑ᾽ ἑαυτόν. ἐγγὺς δὲ ποιεῖσϑαι τὴν ἐκβο- 
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λὴν εἰς ταὐτὸ πέλαγος. Πομπήϊος δέ. καίπερ ἐνστῆναι 
δυνάμενος πρὸς τὴν διάβασιν τοῖς πολεμίοις. περιεῖδε 
διαβάντας καϑ' ἡσυχίαν εἶτα ἐπαγαγὼν ἐτρέψατο καὶ 
διέφϑειρξ παμπληϑεῖς. Τῷ δὲ βασιλεῖ δεηϑέντι καὶ 
πέμψαντι πρέσβεις ἀφεὶς τὴν ἀδικίαν καὶ σπεισάμενος 5 
ἐπὶ τοὺς Ἴβηρας ἐβάδιξε, πλήϑει μὲν οὐκ ἐλάττονας, 
μαχιμωτέρους δὲ τῶν ἑτέρων ὄντας, ἰσχυρῶς δὲ βουλο- 
μένους τῷ Μιϑριδάτῃ χαρίξεσϑαι καὶ διωϑεῖσϑαι τὸν 
Πομπήϊον. Οὔτε γὰρ Μήδοις οὔτε Πέρσαις ὑπήκουσαν 
Ἴβηρες, διέφυγον δὲ καὶ τὴν Μακεδόνων ἀρχήν. AAs- 10 

ξάνδρου διὰ ταχέων ἐκ τῆς Ὑρκανίας ἀπάραντος. Οὐ 
μὴν ἀλλὰ καὶ τούτους μάχῃ μεγάλῃ τρεψάμενος ὁ Πομ- 
πήϊος, ὥστε ἀποθανεῖν μὲν ἐνακισχιλίους, ἁλῶναι δὲ 
πλείους μυρίων, εἰς τὴν Κολχικὴν ἐνέβαλε. καὶ πρὸς 
τὸν Φᾶσιν αὐτῷ Σερουΐλιος ἀπήντησε τὰς ναῦς ἔχων, 18 
αἷς ἐφρούρει τὸν Πόντον. 

XXXV. Ἡ μὲν οὖν Μιϑριδάτου δίωξις ἐνδεδυκότος 
εἰς τὰ περὶ Βόσπορον ἔϑνη καὶ τὴν Μαιῶτιν ἀπορίας 
εἶχε μεγάλας" ᾿Αλβανοὶ δὲ αὖϑις ἀφεστῶτες αὐτῷ προσ- 

θ88 ηγγέλϑησαν. Πρὸς ovg ὑπ᾽ ὀργῆς καὶ φιλονεικίας ἔπι-- 30 
στρέψας τόν τε Κύρνον μόλις καὶ παραβόλως πάλιν διε-- 
πέρασεν ἐπὶ πολὺ σταυροῖς ὑπὸ τῶν βαρβάρων ἄποκε- 
χαρακωμένον, καὶ μακρᾶς αὐτὸν ἐκδεχομένης ἀνύδρου 

καὶ ἀργαλέας ὁδοῦ μυρίους ἀσκοὺς ὕδατος ἐμπλησάμε- 

νος ἥλαυνεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους, καὶ κατέλαβε πρὸς 3Ὁ 

“Ἄβαντι ποταμῷ παφατεταγμένους ἑξακισμυρίους πεζοὺς 
καὶ δισχιλίους ἢ ἱππεῖς ἐπὶ μυρίοις, ὡπλισμένους δὲ φαύ- 

Aag καὶ δέρμασι ϑηρίων τοὺς πολλούς. Ἡγεῖτο δὲ αὐὖ- 

τῶν βασιλέως ἀδελφὸς ὄνομα Κῶσις. Οὗτος ἐν χερσὶ 
τῆς μάχης γενομένης ἐπὶ τὸν Πομπήϊον ὁρμήσας αὐτὸν 80 
ἔβαλεν ἐπὶ τὴν τοῦ ϑώρακος ἐπιπτυχὴν ἀκοντίσματι, 

Πομπήϊος δὲ ἐκεῖνον ἐκ χειρὸς διελάσας ἀνεῖλεν. Ἐν 
PLUT. γαῖ. ΠῚ. 15 
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ταύτῃ τῇ μάχῃ λέγονται καὶ Auatóves συναγωνίσασϑαι 
τοῖς βαρβάροις ἀπὸ τῶν περὶ τὸν Θερμώδοντα ποταμὸν 
ὀρῶν καταβᾶσαι. Μετὰ γὰρ τὴν μάχην σκυλεύοντες οἱ 
Ῥωμαῖοι τοὺς βαρβάρους πέλταις ᾿Δμαξονικαῖς καὶ κο-- 

5 ϑόρνοις ἐνετύγχανον, σῶμα δὲ οὐδὲν ὥφϑη γυναικεῖον. 
Νέμονται δὲ τοῦ Καυκάσου τὰ καϑήκοντα πρὸς τὴν 
Ὑρκανίαν ϑάλασσαν οὐχ ὁμοροῦσαι τοῖς ᾿4λβανοῖς, ἀλλὰ 
Γέλαι καὶ 4ῆγες οἰκοῦσι διὰ μέσου" καὶ τούτοις ἔτους 
ἑκάστου δύο μῆνας εἰς ταὐτὸ φοιτῶσαι περὶ τὸν Θερμώ- 

10 ovra ποταμὸν ὁμιλοῦσιν, εἶτα xaO αὑτὰς ἀπαλλαγεῖ- 
σαι βιοτεύουσιν. 

XXXVI. Ὁρμήσας δὲ μετὰ τὴν μάχην ὁ Πομπήϊος 
ἐλαύνειν ἐπὶ τὴν Ὑρκανίαν καὶ Κασπίαν ϑάλασσαν, ὑπὸ 
πλήϑους ἑρπετῶν ϑανασίμων ἀπετράπη τριῶν ὁδὸν 

15 ἡμερῶν ἀποσχών, εἰς δὲ τὴν μικρὰν ᾿ἀρμενίαν ἀνεχώ- 
ρησε. Καὶ τῷ μὲν Ἐλυμαίων καὶ Μήδων βασιλεῖ πέμ-- 
ψασι πρέσβεις ἀντέγραψε φιλικῶς, τὸν δὲ Πάρϑον εἰς 
τὴν Γορδυηνὴν ἐμβεβληκότα καὶ περικόπτοντα τοὺς 
ὑπὸ Τιγράνῃ πέμψας μετὰ ᾿ἀφρανίου δύναμιν ἐξήλασε 

30 διωχϑέντα μέχρι τῆς ̓ ᾿φβηλίτιδος. Ὅσαι δὲ τῶν Μιυϑρι- 

δάτου παλλακίδων ἀνήχϑησαν, οὐδεμίαν ἔγνω, πάσας 

δὲ τοῖς γονεῦσι καὶ οἰκείοις ἀνέπεμπεν. Ἦσαν γὰρ αἵ 
πολλαὶ ϑυγατέρες καὶ γυναῖκες στρατηγῶν καὶ δυνα- 

στῶν. Στρατονέκη δέ, ἢ μέγιστον εἶχεν ἀξίωμα καὶ τὸ 
95 πολυχρυσότατον τῶν φρουρίων ἐφύλαττεν, ἦν μέν, ὡς 

ἔοικε, ψάλτου τινὸς οὐκ εὐτυχοῦς τἄλλα . πρεσβύτου δὲ 

ϑυγάτηρ, οὕτω δὲ εὐθὺς εἷλε παρὰ πότον ψήλασα τὸν 

Μιϑριδάτην, ὥστε ἐκείνην μὲν ἔχων ἀνεπαύετο. τὸν δὲ 
πρεσβύτην ἀπέπεμψε δυσφοροῦντα τῷ μηδὲ προσρή- 

3060506 τυχεῖν ἐπιεικοῦς. £5 μέντοι περὶ ὄρϑρον ἐγερϑ εὶς 
εἶδεν ἔνδον ἐκπωμάτων μὲν ἀργυρῶν καὶ χρυσῶν τρα- 
πέξας. ὄχλον δὲ ϑεραπείας πολύν, εὐνούχους δὲ καὶ 
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παῖδας ἱμάτια τῶν πολυτελῶν προσφέροντας αὐτῷ xol 
πρὸ τῆς ϑύρας ἵππον ἑστῶτα κεκοσμημένον, ὥσπερ οἵ 
τῶν φίλων rov βασιλέως, χλευασμὸν εἶναι τὸ χρῆμα 
καὶ παιδιὰν ἡγούμενος ὥρμησε φεύγειν διὰ ϑυρῶν. Τῶν 
ὃὲ ϑεραπόντων ἀντιλαμβανομένων καὶ λεγόντων, ὅτι 5 
πλουσίου τεϑνηκότος ἔναγχος οἶκον αὐτῷ μέγαν ὁ βασι- 

λεὺς δεδώρηται, καὶ ταῦτα μικραί τινες ἀπαρχαὶ καὶ δείγ- 
ματα τῶν ἄλλων χρημάτων καὶ κτημάτων εἰσίν, οὕτω 
πιστεύσας μόλις καὶ τὴν πορφύραν ἀναλαβὼν καὶ ἀνα- 
πηδήσας ἐπὶ τὸν ἵππον ἤλαυνε διὰ τῆς πόλεως βοῶν 10 
»Eu& ταῦτα πάντα ἐστί.“ Πρὸς δὲ τοὺς καταγελῶντας 
οὐ τοῦτο ἔλεγεν εἶναι ϑαυμαστόν. ἀλλ᾽ ὅτι μὴ λέϑοις 

βάλλει τοὺς ἀπαντῶντας ὑφ᾽ ἡδονῆς μαινόμενος. Ταύ-- 
της μὲν ἦν καὶ γενεᾶς καὶ αἵματος ἡ “Σπτφατονίκη. Τῷ δὲ 
Πομπηΐῳ καὶ τὸ χωρίον παρεδίδου τοῦτο καὶ δῶρα πολ-18 

λὰ προσήνεγκεν, ὧν ἐκεῖνος ὅσα κόσμον ἱεροῖς καὶ λαμ- 
πρότητα τῷ ϑριάμβῳ παρέξειν ἐφαίνετο λαβὼν μόνα,τὰ 

λοιπὰ τὴν Στρατονίκην ἐκέλευε κεκτῆσϑαι χαίρουδαν. 

Ὁμοίως δὲ καὶ τοῦ βασιλέως τῶν Ἰβήρων κλένην vs καὶ 
θϑθτράπεξαν καὶ ϑρόνον, ἅπαντα χρυσᾶ, πέμψαντος αὐτῷ 20 

καὶ δεηϑέντος λαβεῖν. καὶ ταῦτα τοῖς ταμίαις παρέδω-- 
κὲν εἰς τὸ δημόσιον. 

XXXVII. Ἐν δὲ τῷ Καινῷ φρουρίῳ καὶ γράμμασιν 
ἀπορρήτοις ὁ Πομπήϊος ἐνέτυχε τοῦ Μιϑριδάτου, καὶ 
διῆλθεν οὐκ ἀηδῶς αὐτὰ πολλὴν ἔχοντα τοῦ ἥϑους xo-25 
τανόησιν. Ὑπομνήματα γὰρ ἦν, ἐξ ὧν ἐφωράϑη φαρμά- 
XOLG ἄλλους τὸ πολλοὺς καὶ τὸν υἱὸν ᾿Αφιαράϑην &vy- 
ρηκὼς καὶ τὸν Σαρδιανὸν ᾿Αλκαῖον, ὅτι -παρευδοκίμη- 

Gsv αὐτὸν ἵππους ἀγωνιστὰς ἐλαύνων. Ἦσαν δὲ ἀνα- 
γεγραμμέναι καὶ κρίσεις ἐνυπνίων, ὧν τὰ μὲν αὐτὸς 80 
ἑωράκει. τὰ δὲ ἔνιαι τῶν γυναικῶν, ἐπιστολαί ve Mo- 
νέίμης πρὸς αὐτὸν ἀκόλαστοι καὶ πάλιν ἐκείνου προς αὖ- 

15: 
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τήν. Θεοφάνης δὲ καὶ Ῥουτιλίου λόγον εὐρεϑῆναί φησι 
παροξυντικὸν ἐπὶ τὴν ἀναίρεσιν τῶν ἐν Aca Ῥωμαίων. 
Ὃ καλῶς εἰκάξουσιν οἱ πλεῖστοι κακοήϑευμα τοῦ Θεο-- 
φάνους εἶναι, τάχα μὲν οὐδὲν αὐτῷ τὸν Ῥουτίλιον ἐοι-- 

δ κότα μισοῦντος, εἰκὸς δὲ καὶ διὰ Πομπήϊον, οὗ τὸν 
πατέρα παμπόνηρον ἀπέδειξεν 0 Ῥουτίλιος ἐν ταῖς ἴστο-- 
θέαις. 

XXXVIII. Ἐντεῦϑεν εἰς ᾿Δμισὸν ἐλϑὼν ὁ Πομπήϊος 
πάϑος νεμεσητὸν ὑπὸ φιλοτιμίας ἔπαϑε. Πολλὰ γὰρ τὸν 

10 “εύκολλον ἐπικερτομήσας., ὅτι τοῦ πολεμέου ξῶντος 
ἔγραφε διατάξεις καὶ δωρεὰς ἔνεμε καὶ τιμὰς, ἃ συνῃ- 
ρημένου πολέμου καὶ πέρας ἔχοντος εἰώϑασι ποιεῖν οἱ 
νενικηκότες, αὐτὸς ἐν Βοσπόρῳ Μιϑριδάτου κρατοῦν--: 

τος καὶ συνειλοχότος ἀξιόμαχον δύναμιν. ὡς δὴ συντε--: 
15 τελεσμένων ἁπάντων, ἔπραττε ταὐτὰ, διακοσμῶν τὰς 

ἐπαρχίας καὶ διανέμων δωρεάς, πολλῶν μὲν ἡγεμόνων 
καὶ δυναστῶν, βασιλέων δὲ δώδεκα βαρβάρων ἀφιγμέ- 
νῶν πρὸς αὐτόν. Ὅϑεν οὐδὲ ἠξίωσε τὸν Πάρϑον ἀντι-- 
γράφων, ὥσπερ οἷ λοιποί, βασιλέα βασιλέων προσαγο-- 

20 ρεῦσαι, τοῖς ἄλλοις χαριξόμενος. Αὐτὸν δέ τις ἔρως καὶ 
ξῆλος εἶχε Συρέαν ἀναλαβεῖν καὶ διὰ τῆς ᾿Ζραβίας ἐπὶ 
τὴν ἐρυϑρὰν ἐλάσαι ϑάλασσαν, ὡς τῷ περιϊόντι τὴν οὐ- 
κουμένην πανταχόϑεν ᾿ΦΘκεανῷ προσμίξειε νικῶν καὶ 

γὰρ ἐν Διβύῃ πρῶτος ἄχρι τῆς ἐκτὸς ϑαλάσσης κρατῶν 
25 προῆλϑε,καὶ τὴν ἐν Ἰβηρίᾳ πάλυν ἀρχὴν ὡρίσατο Ῥω- 

μαέοις τῷ ̓ Δτλαντικῷ πελάγει, καὶ τρίτον ἔναγχος ̓ 4λβα- 
νοὺς διώκων ὀλίγον ἐδέησεν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν Ὑρκανίαν 
ϑάλασσαν. Ὡὼς οὖν συνάψων τῇ ἐρυϑρᾷ τὴν περίοδον 
τῆς στρατείας ἀνίστατο. Καὶ γὰρ ἄλλως τὸν Μιϑροιδά- 

30 cv ἑώρα δυσϑήρατον ὄντα τοῖς ὅπλοις καὶ φεύγοντα 
χαλεπώτερον ἢ μαχόμενον. 

XXXIX. Ζιὸ τούτῳ μὲν εἰπὼν ἰσχυρότερον ἑαυτοῦ 
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πολέμιον τὸν λιμὸν ἀπολείψειν ἐπέστησε φυλακὰς τῶν 
νεῶν ἐπὶ τοὺς πλέοντας εἰς Βόσπορον ἐμπόρους" καὶ 

ϑάνατος ἦν ἡ ξημία τοῖς ἁλισκομένοις. ᾿άἀναλαβὼν δὲ 
τῆς στρατιᾶς τὴν πληϑὺν συχνὴν προῆγε᾽ καὶ τῶν μετὰ 
Τριαρίέου πρὸς Μιϑριδάτην ἀτυχῶς ἀγωνισαμένων καὶ 5 
πεσόντων ἐντυχὼν ἀτάφοις ἔτι τοῖς νεκροῖς ἔϑαψε λαμ-- 
πρῶς καὶ φιλοτίμως ἅπαντας, ὃ δοκεῖ παραλειφϑὲν οὐχ 

ἥκιστα Δευκόλλῳ μίσους αἴτιον γενέσϑαι. Χειρωσάμε-- 
vog δὲ δι᾿ ᾿ἀφρανίου τοὺς περὶ ᾿Δμανὸν άραβας καὶ 
καταβὰς αὐτὸς εἰς Συρίαν, ταύτην μὲν ὡς οὐκ ἔχουσαν 10 
γνησίους βασιλεῖς ἐπαρχίαν ἀπέφηνε καὶ κτῆμα τοῦ δή- 
μου Ῥωμαίων. τὴν δὲ Ἰουδαίαν κατεστρέψατο καὶ συν-- 
ἔλαβεν "Aouovófloviov τὸν βασιλέα. Πόλεις δὲ τὰς μὲν 

ἔχτιξε, τὰς δὲ ἠλευϑέρου κολάξων τοὺς ἐν αὐταῖς τυ- 
ράννους. Τὴν δὲ πλείστην διατριβὴν ἐν τῷ δικάξειν 1ῦ 
ἐποιεῖτο, πόλεων καὶ βασιλέων ἀμφισβητήματα διαιτῶν, 

ἐφ᾽ ἃ δὲ αὐτὸς οὐκ ἐξικνεῖτο, πέμπων τοὺς gíAovs. 
ὥσπερ ᾽Δρμενίοις καὶ Πάρϑοις περὶ ἧς διεφέροντο χώ- 
ρας τὴν κρέσιν ποιησαμένοις ἐπ᾽ αὐτῷ τρεῖς ἀπέστειλε 
κριτὰς καὶ διαλλακτάς. Μέγα μὲν γὰρ ἦν ὄνομα τῆς 20 

640 δυνάμεως, οὐκ ἔλαττον δὲ τῆς ἀρετῆς καὶ πραότητος" 

ᾧ καὶ τὰ πλεῖστα τῶν περὶ αὐτὸν ἁμαρτήματα φίλων 

καὶ συνήϑων ἀπέκρυπτε, κωλύειν μὲν ἢ κολάξειν τοὺς 

πονηρευομένους οὐ πεφυκώς, αὑτὸν δὲ παρέχων τοῖς 
ἐντυγχάνουσι τοιοῦτον. ὥστε καὶ τὰς ἐκδίνων πλεονε-- 25 

ξίας καὶ βαρύτητας εὐκόλως ὑπομένειν. 
XL. Ὁ δὲ μέγιστον δυνάμενος παρ᾽ αὐτῷ 4]ημή- 

τριος ἦν ἀπελεύϑερος, οὐκ ἄφρων εἰς τάλλα νεανίας, 

ἄγαν δὲ τῇ τύχῃ χρώμενος περὶ οὗ καὶ τοιόνδε τι λέ- 
γεται. Κάτων ὁ φιλόσοφος ἔτι μὲν ὧν νέος. ἤδη δὲ μ8-- 30 
γάλην ἔχων δόξαν καὶ μέγα φρονῶν, ἀνέβαινεν εἰς Av- 
τιόχειαν, οὐκ ὄντος αὐτόϑι Πομπηΐου, βουλόμενος 
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ἱστορῆσαι τὴν πόλιν. Αὐτὸς μὲν οὖν, ὥσπερ ἀεί, πεξὸς 
ἐβάδιξεν. of δὲ φίλοι συνώδευον ἵπποις χρώμενοι. Ka- 
τιδὼν δὲ πρὸ τῆς πύλης ὄχλον ἀνδρῶν ἐν ἐσθῆσι Asv- 
καῖς καὶ παρὰ τὴν ὁδὸν ἔνϑεν μὲν τοὺς ἐφήβους, ἔνϑεν 

5 δὲ τοὺς παῖδας διακεκριμένους, ἐδυσχέραινεν οἰόμενος 

εἰς τιμήν τινα καὶ ϑεραπείαν ἑαυτοῦ μηδὲν δεομένου 
ταῦτα γίνεσθαι. Τοὺς μέντοι φίλους ἐκέλευσε καταβῆ- 
vaL καὶ πορεύεσϑαι μετ᾽ αὐτοῦ" γενομένοις δὲ πλησίον. 
ὁ πάντα διακοσμῶν ἐκεῖνα καὶ καϑιστὰς ἔχων στέφανον 

10xol ῥάβδον ἀπήντησε, πυνθανόμενος παρ᾽ αὐτῶν. ποῦ 
Ζημήτριον ἀπολελοίπασι καὶ πότε ἀφέξεται. Τοὺς μὲν 
οὖν φίλους τοῦ Κάτωνος γέλως ἔλαβεν, ὁ δὲ Κάτων εἰ- 
πών" ,U τῆς ἀϑλίας πόλεως“ παρῆλϑεν͵ οὐδὲν ἕτερον 
ἀποκρινάμενος. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις τοῦτον 

15 τὸν Ζ]ημήτριον ἧττον ἐπίφϑονον ἐποίει αὐτὸς ὁ Πομ- 
πήϊος ἐντρυφώμενος ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ μὴ δυσκολαίνων. 
“Λέγεται γάρ, ὅτι πολλάκις ἐν ταῖς ὑποδοχαῖς τοῦ Πομ- 
πηΐου προσμένοντος καὶ δεχομένου τοὺς ἄλλους ἐκεῖνος 
ἤδη κατέκειτο σοβαρός, ἔχων δι᾿ ὥτων κατὰ τῆς κεφα- 

90 λῆς τὸ ἱμάτιον. Οὔπω δὲ εἰς Ἰταλίαν ἐπανεληλυϑὼς 
ἐκέκτητο τῆς Ῥώμης τὰ ἥδιστα προάστεια καὶ τῶν ἡβη- 
τηρίων τὰ κάλλιστα, καὶ κῆποι πολυτελεῖς ἦσαν ὀνομα- 

ξόμενον Ζημητρέου" καίτοι Πομπήϊος αὐτὸς ἄχρι τοῦ 
τρίτου ϑριάμβου μετρέως καὶ ἀφελῶς ᾧκησεν. Ὕστερον 

95 δὲ Ρωμαίοις τοῦτο δὴ τὸ καλὸν καὶ περιβόητον ἀνιστὰς 
ϑέατρον, ὥσπερ ἐφόλκιόν τι, παρετεκτήνατο λαμπρο-- 
τέραν οἰκίαν ἐκδίνης, ἀνεπέφϑονον δὲ καὶ ταύτην, ὥστε 
τὸν γενόμενον δεσπότην αὐτῆς μετὰ Πομπήϊον εἰσελ-- 
ϑόντα ϑαυμάξειν καὶ πυνϑάνεσϑαι, ποῦ Πομπήϊος Μά- 

30 yvog ἐδείπνει. Ταῦτα μὲν οὖν οὕτω λέγεται. 
XLI. Τοῦ δὲ βασιλέως τῶν περὶ τὴν Πέτραν Agd- 

Bo πρότερον μὲν ἐν οὐδενὶ λόγῳ τὰ Ῥωμαίων τιϑεμέ- 
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vov, τότε δὲ δείσαντος ἰσχυρῶς καὶ γράψαντος, ὅτι 
πάντα πείϑεσϑαι καὶ ποιεῖν ἔγνωκεν, ἐκβεβαιώσασϑαι 
βουλόμενος αὐτοῦ τὴν διάνοιαν ὁ Πομπήϊος ἐστράτευ- 
σεν ἐπὶ τὴν Πέτραν οὐ πάνυ τι τοῖς πολλοῖς ἄμεμπτον 
στρατείαν. ᾿ἀπόδρασιν γὰρ ᾧοντο τῆς Μιϑριδάτου διώ-- 5 
ξεως εἶναι, καὶ πρὸς ἐκεῖνον ἠξίουν τρέπεσϑαι τὸν ἀρ- 
χαῖον ἀνταγωνιστήν, αὐϑις ἀναξωπυροῦντα καὶ παρα- 
Gxsvatóusvov , ὡς ἀπηγγέλλετο. διὰ Σκυϑῶν καὶ Παιό- 

Al , ’ 225." Α 2 ’ e * m 27 

νῶν στρατὸν ἐλαύνειν ἐπὶ τὴν Ἰταλίαν. O δὲ ῥᾷον οἰό-- 
(evog αὐτοῦ καταλύσειν τὴν δύναμιν πολεμοῦντος ἢ 10 
τὸ σῶμα λήψεσϑαι φεύγοντος οὐκ ἐβούλετο τρίβεσϑαι 
μάτην περὶ τὴν δίωξιν, ἑτέρας δὲ τοῦ πολέμου παρενϑή- 
κας ἐποιεῖτο καὶ τὸν χρόνον siAxsv. Ἡ δὲ τύχη τὴν ἀπο- 

2 2 J M ? - - , Y 

ρίαν &Avasv. Ούκετι γὰρ αὐτοῦ τῆς Πέτρας πολλὴν 
ὄφιν E , Ld M - e / 2 , 

000v ἀπέχοντος, 101) δὲ τῆς ἡμέρας ἐκεξένης βεβλημένου 15 

χάρακα καὶ γυμνάξοντος éxvrov ἵππῳ παρὰ τὸ στρατό- 
πεδὸν γραμματηφόροι προσήλαυνον ἐκ Πόντου κομίέξον-- 

2 , - 2 2 , 2 ^ - Xx τὲς ξὐαγγέλια. zfnAo, δ᾽ δεύϑυς εἰσι ταῖς αἰχμαῖς τῶν 

δοράτων" δάφναις γὰρ ἀναστέφονται. Τούτους ἰδόντες 
641 οἱ στρατιῶται συνετρόχαξον πρὸς τὸν Πομπήϊον. 'O $20 

πρῶτον μὲν ἐβούλετο τὰ γυμνάσια συντελεῖν, βοών-- 
τῶν δὲ καὶ δεομένων καταπηδήσας ἀπὸ τοῦ ἵππου καὶ 
λαβὼν τὰ γράμματα προΐει. Βήματος δὲ ovx ὄντος οὐδὲ 
τοῦ στρατιωτικοῦ γενέσϑαι φϑάσαντος (ὃ ποιοῦσιν αὐτοὶ 

τῆς γῆς ἐκτομὰς βαϑείας λαμβάνοντες καὶ κατ᾽ ἀλλήλων 95 
συντιϑέντες). ὑπὸ τῆς τότε σπουδῆς καὶ προϑυμίας τὰ 
σάγματα τῶν ὑποξυγίων συμφορήσαντες ὕψος ἐξῆραν. 
3 - Ω [4 FJ δ Exi τοῦτο προβὰς ὁ Πομπήϊος ἀπήγγειλεν αὐτοῖς, ὅτι 
Μιϑριδάτης τέϑνηκε στασιάσαντος Φαρνάκου τοῦ υἱοῦ 
διαχρησάμενος αὑτόν, τὰ δὲ ἐκεῖ πάντα πράγματα Φαρ-- 80 

νάκης κατδκληρώσατο καὶ ἑαυτῷ καὶ Ῥωμαίοις γέγραφε 
ποιούμενος. 
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XLII. Ἐκ τούτου τὸ μὲν στράτευμα τῇ χαρᾷ χρῶμε- 
vov , ὡς εἰκός, ἐν ϑυσίαις καὶ συνουσίαις διῆγεν, ὡς ἐν 

^ , , 74 , [4 

τῷ Μιϑφιδάτου σώματι μυρίων τεϑνηκοτῶν πολεμέων. 

Πομπηῖος δὲ ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ καὶ ταῖς στρατξίαις 

ὃ κεφαλὴν ἐπιτεϑεικὼς οὐ πάνυ ῥᾳδίως οὕτω προδδοκη-- 
"m 3 M 5 7 2 - 23 L A 1 M 

ϑεῖσαν εὐθὺς ἀνέξευξεν ἔκ τῆς “Τραβίας" καὶ ταχὺ τὰς 

ἐν μέσῳ διεξελθὼν ἐπαρχίας εἰς ᾿Αμισὸν ἀφέκετο, καὶ 
, 3 - ' , , 

κατέλαβε πολλὰ μὲν δῶρα παρὰ Φαρνακου κεκομιόμενα, 

πολλὰ δὲ σώματα τῶν βασιλικῶν, αὐτὸν δὲ τὸν Μυϑρι- 
Ιοδάτον νεκρὸν οὐ πάνυ γνώριμον ἀπὸ τοῦ προσώπου 

(τὸν γὰρ ἐγκέφαλον ἔλαϑεν ἐκτῆξαι τοὺς ϑεραπεύοντας)" 
3 1 " , ? , n , Á , 
ἀλλὰ ταῖς οὐλαῖς ἐπεγίγνωσκον ot δεόμενοι τοῦ ϑεαμα- 

3 ' 5 ν Lm - NE 3412? τος. Ov γὰρ αὑτὸς Πομπηϊος ἰδεῖν ὑπέμεινεν. ἀλλ 
ἀφοσιωσάμενος τὸ νεμεσητὸν εἰς Σινώπην ἀπέπεμψε. 

» 5 5 - e , L LY ^ 4 M] L 

15 Τῆς δ᾽ ἐσϑῆτος. ἣν ἐφορει. καὶ τῶν ὁπλῶν vo μεγεϑος 
καὶ τὴν λαμπρότητα ἐθαύμασε" καέτοι τὸν μὲν ξιφιστῆρα 
πεποιημένον ἀπὸ τετρακοσίων ταλάντων Πόπλιος κλέ- 
ψας ἐπώλησεν ᾿Δριαράϑῃ, τὴν δὲ κέταριν Γάϊος ὁ τοῦ 

, , P] , / , 
Μιϑριδάτου σύντροφος ἔδωκε κρύφα δεηϑέντι Φαυστῷ 

Ἰοτῷ Σύλλα παιδί, ϑαυμαστῆς ovoav ἐργασίας. Ὁ τοτὲ 

τὸν Πομπήϊον διέλαϑε, Φαρνάκης δὲ γνοὺς ὕστερον ἐτι- 
μωρήσατο τοὺς ὑφελομένους. Ζιοικήσας δὲ τὰ ἐκεῖ καὶ 
καταστησάμενος οὕτως ἤδη πανηγυρικώτερον ἐχρῆτο τῇ 
πορείᾳ. Καὶ γὰρ εἰς Μιτυλήνην ἀφικόμενος τήν ve πό- 

2 , ' , D ' ^» x ' , 
25 λὲν ἡλευϑέρωσε διὰ Θεοφᾶνη, καὶ vov ἀγῶνα τὸν πα- 

τριον ἐϑεάσατο τῶν ποιητῶν, ὑπόϑεσιν μίαν ἔχοντα τὰς 

ἐκείνου πράξεις. Ἡσϑεὶς δὲ và ϑεάτρῳ περιεγράψατο 
τὸ εἶδος αὐτοῦ καὶ τὸν τύπον. ὡς ὅμοιον ἀπεργασόμε- 
νος τὸ ἐν Ῥώμῃ, μεῖξον δὲ καὶ σεμνότερον. Ἐν δὲ Ῥόδῳ 

30γενόμενος πάντων μὲν ἠκροάσατο τῶν σοφιστῶν καὶ 
δωρεὰν ἑκάστῳ τάλαντον ἔδωκε᾽ Ποσειδώνιος δὲ καὶ 
τὴν ἀκρόασιν ἀνέγραψεν. ἣν ἔσχεν ἐπ᾽ αὐτοῦ πρὸς Ἕρ- 
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μαγόραν τὸν δήτορα περὶ τῆς καϑόλου ξητήσεως ἀντι- 
ταξάμενος. Ἐν δὲ ᾿άϑήναις τὰ μὲν πρὸς τοὺς φιλοσό- 
govg ὅμοια τοῦ Πομπηΐου τῇ πόλει δὲ ἐπιδοὺς εἰς ἐπι-- 
σχευὴν πεντήκοντα τάλαντα λαμπρότατος ἀνθρώπων 
ἤλπιξεν ἐπιβήσεσϑαι τῆς Ἰταλίας καὶ ποϑῶν ὀφϑήσε- ὃ 
σϑαι τοῖς οἴκοι ποϑοῦσιν. Ὧι δ᾽ ἄρα πρὸς τὰ λαμπρὰ 
καὶ μεγάλα τῶν ἀπὸ τῆς τύχης ἀγαϑῶν ἀξί τινα xegav- 
νύναν κακοῦ μοῖραν ἐπιμελές ἐστι δαιμονέῳ, τοῦτο 
ὑποικούρει πάλαι παρασκευάξον αὐτῷ λυπηροτέραν τὴν 
ἐπάνοδον. Ἐξυρριοε yàg ἡ Μουκία παρα τὴν αποδη-- 10 
μίαν αὐτοῦ. Καὶ πόρρω μὲν ὧν ὁ Πομπήϊος κατεφρό-- 
νει τοῦ λόγου" πλησίον δὲ Ἰταλίας γενόμενος καὶ σχο- 
λάξοντι τῷ λογισμῷ μᾶλλον, ὡς ἔοικε, τῆς αἰτέας ἁψά- 
μενος ἔπεμψεν αὐτῇ τὴν ἄφεσιν, οὔτε τότε γράψας οὔϑ᾽ 
ὕστερον ἐφ᾽ οἷς ἀφῆκεν ἐξειπών᾽" ἐν δ᾽ ἐπιστολαῖς Κι-- 15 
κέρωνος ἡ αἰτία γέγραπται. 

XLIIL Ζόγοι δὲ παντοδαποὶ περὶ τοῦ Πομπηΐου 
προχατέπιπτον εἰς τὴν Ῥώμην, καὶ ϑόρυβος ἦν πολύς, 

θ42 ὡς εὐθὺς ἄξοντος ἐπὶ τὴν πόλιν τὸ στράτευμα καὶ uo- 
ναρχίας βεβαίας ἐσομένης. Κράσσος δὲ τοὺς παῖδας καὶ 30 
τὰ χρήματα λαβὼν ὑπεξῆλθεν. sive δείσας ἀληϑῶς, 
εἴτε μᾶλλον, ὡς ἐδόκει, πίστιν ἀπολείπων τῇ διαβολῇ 
καὶ τὸν φϑόνον ποιῶν τραχύτερον. Εὐθὺς οὖν ἐπιβὰς 
Ἰταλίας ὃ Πομπήϊος καὶ συναγαγὼν εἰς ἐκκλησίαν τοὺς 
στρατιώτας καὶ τὰ πρέποντα διαλεχϑεὶς καὶ φιλοφρο-- 95 

νησάμενος͵ ἐκέλευσε διαλύεσθαι κατὰ πόλιν ἑκάστους 

καὶ τρέπεσϑαι πρὸς τὰ οἰκεῖα, μεμνημένους αὖϑις ἐπὶ 
τὸν ϑρίαμβον αὐτῷ συνελϑεῖν. Οὕτω δὲ τῆς στρατιᾶς 
σχεδασϑείσης καὶ πυνϑανομένων ἁπάντων πρᾶγμα 
συνέβη ϑαυμαστόν. Ὁρῶσαι γὰρ αἴ πόλεις Πομπήϊον 80, 
“Μάγνον ἄνοπλον καὶ μετ᾽ ὀλίγων τῶν συνήϑων ὥσπερ 
ἐξ ἄλλης ἀποδημίας διαπορευόμενον, ἐκχεόμεναι δι᾽ 
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εὔνοιαν καὶ προπέμπουσαι μετα μείζονος δυνάμεως 

συγκατῆγον εἰς τὴν Ῥώμην, εἴ τι κινεῖν διενοεῖτο καὶ 
νεωτερίζειν τότε, μηδὲν ἐκείνου δεόμενον τοῦ GTQu- 
τεϑύματος. 

5 XLIV. Ἐπεὶ δὲ ὁ νόμος οὐκ εἴα πρὸ τοῦ ϑριάμβου 
παρελθεῖν εἰς τὴν πόλιν. ἔπεμψεν ἀξιῶν εἰς τὴν βου- 
λὴν ἀναβαλέσθαι τὰς τῶν ὑπάτων ἀρχαιρεσίας καὶ 
δοῦναι ταύτην αὐτῷ τὴν χάριν, ὅπως παρὼν Πείσωνι 
συναρχαιρεσιάσῃ. Κάτωνος δὲ πρὸς τὴν ἀξίωσιν ἐν-- 

ι0 στάντος οὐκ ἔτυχε τοῦ βουλεύματος. Θαυμάσας δὲ τὴν 
παρρησίαν αὐτοῦ καὶ τὸν τόνον, ᾧ μόνος ἐχρῆτο qave- 
ρῶς ὑπὲρ vOv δικαίων, ἐπεϑύμησεν ἁμῶς γέπως κτή- 
σασϑαι τὸν ἄνδρα᾽ καὶ δυεῖν οὐσῶν ἀδελφιδῶν τῷ 
Κάτωνι τὴν μὲν αὐτὸς ἐβούλετο λαβεῖν γυναῖκα, τὴν 

1503 τῷ παιδὶ συνοικέσαι. Τοῦ δὲ Κάτωνος ὑπιδομένου 
τὴν πεῖραν, ὡς διαφϑορὰν οὖσαν αὐτοῦ τρόπον τινὰ 
δεκαξομένου διὰ τῆς οὐκεξιότητος, v τε ἀδελφὴ καὶ ἡ 
γυνὴ χαλεπῶς ἔφερον. εἰ Πομπήϊον Μάγνον ἀποτρί- 
ψεται κηδεστήν. Ἐν τούτῳ δὲ βουλόμενος ὕπατον &zo- 

90 δεῖξαι Πομπήϊος ᾿ἀφράνιον ἀργύριον εἰς τὰς φυλὰς 
ἀνήλισκεν ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ τοῦτο κατιόντες εἰς τοὺς 
Πομπηΐου κήπους ἐλάμβανον, ὥστε τὸ πρᾶγμα περι- 
βόητον εἶναι καὶ τὸν Πομπήϊον ἀκούειν κακῶς, ἧς 
αὐτὸς ἀοχῆς ἐφ᾽ οἷς κατώρϑωσεν ὡς μεγίστης ἔτυχε; 

35 ταύτην ὥνιον ποιοῦντα τοῖς δι᾿ ἀρετῆς κτήσασϑαι μὴ 
δυναμένοις. «Τούτων μέντοι““ πρὸς τὰς γυναῖκας ὃ 
Κάτων ἔφησε «τῶν ὀνειδῶν κοινωνητέον οἰκείοις IIou- 

πηΐου γενομένοις.“ 41 δὲ ἀκούσασαι συνέγνωσαν βέλ:-- 
τιον αὐτῶν ἐκεῖνον λογέξεσϑαι περὶ τοῦ πρέποντος. 

8 — XLV. Τοῦ δὲ ϑριάμβου τῷ μεγέϑει. καίπερ εἰς 
ἡμέρας δύο μερισϑέντος, ὁ χρόνος οὐκ ἐξήρκεσεν, ἀλλὰ 
τῶν παρεσκευασμένων πολλὰ τῆς ϑέας ἐξέπεσεν, ἑτέρας 
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ἀποχρῶντα πομπῆς ἀξίωμα καὶ κόσμος εἶναι. Γράμμασι 
δὲ προηγουμένοις ἐδηλοῦτο τὰ γένη, καϑ' ὧν ἐθριάμ-- 

βευεν. "Hv δὲ τάδε᾽ Πόντος, “Ἀρμενία, Καππαδοκία, 

Παφλαγονία, Μηδία, Κολχίς, Ἴβηρες. ᾿Δλβανοί, Συ- 

ρία, Κιλικέα, Μεσοποταμία, τὰ περὶ Φοινέκην xal Πα- 5 
λαιστένην, Ἰουδαία, ᾿Αραβία, τὸ πειρατικὸν ἅπαν ἐν γῇ 
καὶ ϑαλάσσῃ καταπεπολεμημένον. Ἐν δὲ τούτοις φρού-- 
oux μὲν ἡλωκότα χιλίων οὐκ ἐλάττονα, πόλεις δὲ οὐ 
πολὺ τῶν ἐνακοσίων ἀποδέουσαι., πειρατικαὶ δὲ νῆες 
OXTOXOGLUL , κατοικίαι δὲ πόλεων μιᾶς δέουσαι τετταρά-- 10 
κοντα. Πρὸς δὲ τούτοις ἔφραξε διὰ τῶν γραμμάτων, ὅτι 
πεντακισχίλιαι μὲν μυριάδες ἐκ τῶν τελῶν ὑπῆρχον. ἐκ 
δὲ ὧν αὐτὸς προσεκτήσατο τῇ πόλει μυριάδας ὀκτακισ- 
χιλίας πεντακοσίας λαμβάνουσιν, ἀναφέρεται δὲ εἰς 

τὸ δημόσιον ταμιεῖον ἐν νομίσματι καὶ κατασκευαῖς ἀρ-- 15 
γυρίου καὶ χρυσίου δισμύρια τάλαντα πάρεξ τῶν εἰς 
τοὺς στρατιώτας δεδομένων, ὧν ὁ τοὐλάχιστον αἴρων 
κατὰ λόγον δραχμὰς εἴληφε χιλίας πεντακοσίας. Αἰχμά- 
λῶτοι δ᾽ ἐπομπεύϑησαν ἄνευ τῶν ἀρχιπειρατῶν υἱὸς 
Τιγράνου τοῦ ᾿Δρμενίου μετὰ γυναικὸς καὶ θυγατρός, 20 

θ4ϑ αὐτοῦ τε Τιγράνου τοῦ βασιλέως γυνὴ Ζωσίμη καὶ βα- 
σιλεὺς Ἰουδαίων ᾿Αριστόβουλος, Μιϑριδάτου δὲ ἀδελφὴ 
καὶ πέντε τέκνα καὶ Σκυϑίδες γυναῖκες, ᾿Αλβανῶν δὲ 

καὶ Ἰβήρων ὅμηροι καὶ τοῦ Κομμαγηνῶν βασιλέως, καὶ 

τρόπαια πάμπολλα καὶ ταῖς μάχαις ἰσάρυϑμα πάσαις, ἃς 25 

ἢ αὐτὸς ἢ διὰ τῶν στρατηγῶν ἐνίκησε. Μέγιστον δὲ 

ὑπῆρχε πρὸς δόξαν καὶ μηδενὶ τῶν πώποτε Ῥωμαίων 

γεγονός, ὅτι τὸν τρίτον ϑρίαμβον ἀπὸ τῆς τρίτης ἠπεί- 
gov κατήγαγεν. Ἐπεὶ τρίς γε καὶ πρότερον ἦσαν ἕτεροι 
τεϑριαμβευκότες᾽ ἐκεῖνος δὲ τὸν μὲν πρῶτον ἐκ 4i-30 
Bue, τὸν δὲ δεύτερον ἐξ Εὐρώπης. τοῦτον δὲ τὸν τε- 
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λευταῖον ἀπὸ τῆς 4Gíag εἰσαγαγὼν τρόπον τινα την 
οἰκουμένην. ἐδόκει τοῖς τρισὶν ὑπῆχϑαι ϑριάμβοις. 

XLVI. Ἡλικίᾳ δὲ τότε ἣν, ὡς μὲν οἵ κατὰ πάντα τῷ 
᾿Δλεξάνδρῳ παραβάλλοντες αὐτὸν καὶ προσβιβάξοντες 

5 ἀξιοῦσι. νεώτερος τῶν τριάκοντα καὶ τεττάρων ἐτῶν. 
ἀληϑείᾳ δὲ τοῖς τετταράκοντα προσῆγεν. Ὡς ὥνητό γ᾽ 
ἂν ἐνταῦϑα τοῦ ffov παυσάμενος. ἄχρι οὗ τὴν ̓ 4λεξάν-- 
δρου τύχην ἔσχεν" ὁ δὲ ἐπέκεινα χρόνος αὐτῷ τὰς μὲν 
εὐτυχίας ἥνεγκεν ἐπιφϑόνους. ἀνηκέστους δὲ τὰς δυσ- 

ι0τυχίας. Ἣν γὰρ ἐκ προσηκόντων αὐτὸς ἐκτήσατο δύ- 
veuurv ἐν τῇ πόλει, ταύτῃ χρώμενος ὑπὲρ ἄλλων ov 
δικαίως, ὅσον ἐκείνοις ἰσχύος προσετέϑει τῆς ἑαυτοῦ 
δόξης ἀφαιρῶν, ἔλαϑε ῥώμῃ καὶ μεγέϑει τῆς αὑτοῦ δυ- 
νάμεως καταλυϑείς. Καὶ καϑάπερ τὰ καρτερώτατα μέρη 

15 καὶ χωρία τῶν πόλεων. ὅταν δέξηται πολεμίους. ἐκεί- 
νοις προστέϑησι τὴν αὑτῶν ἰσχὺν, οὕτως διὰ τῆς Πομ- 
πηΐου δυνάμεως Καῖσαρ ἐξαρϑεὶς ἐπὶ τὴν πόλιν, ᾧ 
κατὰ τῶν ἄλλων ἴσχυσε, τοῦτον ἀνέτρεψε καὶ κατέβα- 
λὲν. Ἐπράχϑη δὲ οὕτως. Λεύκολλον, ὡς ἐπανῆλϑεν ἐξ 

"Ο᾽ “σίας ὑπὸ Πομπηΐου περιϊβοισμένος. αὐτίκα τε λαμ-- 
πρῶς ἡ σύγκλητος ἐδέξατο, καὶ μᾶλλον ἔτει Πομπηΐου 
παραγενομένου κολούουσα τὴν δόξαν ἤγειρεν ἐπὶ τὴν 
πολιτείαν. Ὁ δὲ τάλλα μὲν ἀμβλὺς ἦν ἤδη καὶ κατέ- 
ψυκτο τὸ πρακτικόν, ἡδονῇ σχολῆς καὶ ταῖς περὶ τὸν 

95 πλοῦτον διατριβαῖς ἑαυτὸν ἐνδεδωκώς. ἐπὶ δὲ Ilou- 
πήϊον εὐθὺς ἀΐξας καὶ λαβόμενος ἐντόνως αὐτοῦ περί 
τε τῶν διατάξεων, ἃς ἔλυσεν, ἐκράτει καὶ πλέον εἶχεν 
ἐν τῇ βουλῇ συναγωνιξομένου Κάτωνος. Ἐχπίπτων δὲ 
καὶ περιωϑούμενος ὁ Πομπήϊος ἠναγκάξετο δημαρχοῦσι 

80 προσφεύγειν καὶ προσαρτᾶσϑαι μειρακίοις" ὧν ὁ βδε- 

λυρώτατος καὶ ϑρασύτατος Κλώδιος ἀναλαβὼν αὐτὸν 
ὑπέρριψε τῷ δήμῳ, καὶ παρ᾽ ἀξίαν κυλινδούμενον ἐν 
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ἀγορᾷ ἔχων καὶ περιφέρων ἐχρῆτο τῶν πρὸς χάριν 
ὕχλου καὶ κολακδίαν γραφομένων καὶ λεγομένων βε-- 
βαιωτῇ. καὶ προσέτι μισϑὸν τει., ὥσπερ οὐ καταισχύ-- 
vOv, ἀλλὰ εὐεργετῶν, ὃν ὕστερον ἔλαβε παρὰ Πομ- 
πηΐου, προέσϑαι Κικέρωνα, φέλον ὄντα καὶ πλεῖστα δὴ ὅ 
πεπολιτευμένον ὑπὲρ αὐτοῦ. Κινδυνεύοντι γὰρ αὐτῷ 
καὶ δεομένῳ βοηϑείας οὐδὲ εἰς ὄψιν προῆλϑεν, ἀλλὰ 
τοῖς ἥκουσιν ἀποκλείσας τὴν αὔλειον ἑτέραις ϑύραις 
ὥχετο ἀπιών. Κικέρων δὲ φυβηϑεὶς τὴν κρίσιν ὑπεξ- 
ῆλϑε τῆς Ῥώμης. 10 

XLVII. Τότε δὲ Καῖσαρ ἐλϑὼν ἀπὸ στρατείας ἥψατο 
πολιτεύματος ὃ πλεέστην μὲν αὐτῷ χάριν ἐν τῷ παρόντι 
καὶ δύναμιν εἰσαῦϑις ἤνεγκε, μέγιστα δὲ Πομπήϊον 
ἔβλαψε καὶ τὴν πόλιν. Ὑπατείαν μὲν γὰρ μετῇήει πρώ- 
την ὑρῶν δὲ ὅτι Κράσσου πρὸς Πομπήϊον διαφερο-- 15 
μένου ϑατέρῳ προσϑέμενος ἐχϑρῷ χρήσεται τῷ ἑτέρῳ, 
τρέπεται πρὸς διαλλαγὰς ἀμφοῖν, πρᾶγμα καλὸν μὲν 
ἄλλως καὶ πολιτικόν, αἰτίᾳ δὲ φαύλῃ καὶ μετὰ δεινό- 
τητος ὑπ᾽ ἐκείνου συντεϑὲν ἐπιβούλως. Ἡ γὰρ ὥσπερ 
ἐν σκάφει τὰς ἀποκλίσεις ἐπανιφσοῦσα τῆς πόλεως ἰσχὺς 20 

644 εἰς ἕν συνελθοῦσα καὶ γενομένη μία τὴν πάντα πράγ- 
ματα καταστασιάσασαν καὶ καταβαλοῦσαν ἀνανταγώ-- 
νιστον δοπὴν ἐποίησεν. Ὁ γοῦν Κάτων τοὺς λέγοντας 
ὑπὸ τῆς ὕστερον γενομένης πρὸς Καίσαρα Πομπηΐῳ 
διαφορᾶς ἀνατραπῆναι τὴν πόλιν ἁμαρτάνειν ἔλεγεν 35 
αἰτιωμένους τὸ τελευταῖον" οὐ γὰρ τὴν στάσιν οὐδὲ τὴν 
ἔχϑραν. ἀλλὰ τὴν σύστασιν καὶ τὴν ὁμόνοιαν αὐτῶν τῇ 
πόλει κακὸν πρῶτον γενέσϑαι καὶ μέγιστον. Ἡιρέϑη 
μὲν γὰρ ὕπατος Καῖσαρ᾽ εὐθὺς δὲ ϑεραπεύων τὸν 
ἄπορον καὶ πένητα κατοικίας πόλεων καὶ νομὰς ἀγρῶν 80 
ἔγφαφεν͵ ἐκβαίνων τὸ τῆς ἀρχῆς ἀξίωμα καὶ τρόπον τινὰ 
δημαρχίαν τὴν ὑπατείαν καϑιστάς. Ἐναντιουμένου δὲ 



238 ILAOTTAPXOT 

τοῦ συνάρχοντος αὐτῷ Βύβλου, καὶ Κάτωνος ἐρρωμενε- 
στατα τῷ Βύβλῳ παρεσκευασμένου βοηϑεῖν. προαγα- 

γὼν ὁ Καῖσαρ ἐπὶ τοῦ βήματος Πομπήϊον ἐμφανῆ καὶ 
προσαγορεύσας ἠρώτησεν, εἰ τοὺς νόμους ἐπαινοίη" τοῦ 

505 συμφήσαντος. ,, Οὐκοῦν ^ siztev ,, ἄν τις τοὺς νόμους 
βιάξηται, εἰς τὸν δῆμον ἀφίξῃ βοηϑῶν; “Πάνυ μὲν 
οὖν ““ ἔφη ὁ Πομπήϊος .; ἀφίξομαι πρὸς τοὺς ἀπειλοῦν--: 
τας τὰ ξίφη μετὰ ξίφους καὶ ϑυρεὸν xouttov.* Τούτου 
Πομπήϊος οὐδὲν οὔτε εἰπεῖν οὔτε ποιῆσαι μέχρι τῆς 

10 ἡμέρας ἐκείνης φορτικώτερον ἔδοξεν, ὥστε καὶ τοὺς 
φίλους ἀπολογεῖσϑαι φάσκοντας ἐκφυγεῖν αὐτὸν ἐπὶ 
καιροῦ τὸ ῥῆμα. Τοῖς μέντοι μετὰ ταῦτα πραττομένοις 
φανερὸς ἦν ἤδη παντάπασιν ἑαυτὸν τῷ Καίσαρι χρή- 
σασϑαι παραδεδωκώς. Ἰουλέαν γὰρ τὴν Καίσαρος 9v- 

15 γατέρα Καιπίωνι καϑωμολογημένην καὶ γαμεῖσϑαι 
μέλλουσαν ὀλίγων ἡμερῶν, οὐδενὸς ἂν προσδοκήσαν-- 
vog ἔγημε Πομπήϊος, μείλιγμα Καιπέωνι τῆς ὀργῆς τὴν 

ἑαυτοῦ ϑυγατέρα καταινέσας Φαύστῳ τῷ παιδὶ Σύλλα 
πρότερον ἐγγεγυημένην. Αὐτὸς δὲ Καῖσαρ ἔγημε Καλ- 

20 zovovtav τὴν Πείσωνος. 
XLVIIL Ἐκ δὲ τούτου Πομπήϊος ἐμπλήσας στρα- 

τιωτῶν τὴν πόλιν ἅπαντα τὰ πράγματα βίᾳ κατεῖχε. 
Βύβλῳ τε γὰρ εἰς ἀγορὰν τῷ ὑπάτῳ κατιόντι μετὰ Asv- 
κόλλου καὶ Κάτωνος ἄφνω προσπεσόντες κατέκλασαν 

23 τὰς ῥάβδους, αὐτοῦ δέ τις κοπρίων κόφινον ἐκ κεφαλῆς 

τοῦ Βύβλου κατεσκέδασε, δύο δὲ δήμαρχοι τῶν συμ- 
προπεμπόντων ἐτρώϑησαν. Οὕτω δὲ τῶν ἐνισταμένων 
wv ἀγορὰν ἐρημώσαντες ἐπεκύρωσαν τὸν περὶ τῆς δια- 
νομῆς τῶν χωρέων νόμον" ᾧ δελεασϑεὶς ὃ δῆμος εἰς 

80 πᾶσαν ἤδη τιϑασὸς αὐτοῖς ἐγεγόνει καὶ κατάντης πρᾶ- 
&v, οὐδὲν πολυπραγμονῶν, ἀλλ᾽ ἐπιφέρων σιωπῇ τοῖς 
γραφομένοις τὴν ψῆφον. Ἐκυρώϑησαν οὖν Πομπηΐῳ 
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μὲν ai διατάξεις, ὑπὲρ ὧν Δεύκολλος ἤριξε, Καίσαρι 
δὲ τὴν ἐντὸς ΄άλπεων καὶ τὴν ἐκτὸς ἔχειν Γαλατίαν καὶ 

Ἰλλυριοὺς εἰς πενταετίαν καὶ τέσσαρα τάγματα τέλεια 
στρατιωτῶν. ὑπάτους δὲ εἰς τὸ μέλλον εἶναι Πείσωνα 
τὸν Καίσαρος πενϑερὸν καὶ Γαβένιον, ἄνδρα τῶν Πομ-- 5 
πηΐου κολάκων ὑπερφυέστατον. Πραττομένων δὲ τού- 
τῶν Βύβλος μὲν εἰς τὴν οἰκίαν κατακλεισάμενος ὀκτὼ 
μηνῶν οὐ προῆλϑεν ὑπατεύων, ἀλλ᾿ ἐξέπεμπε διαγράμ-- 
ματα βλασφημίας ἀμφοῖν ἔχοντα καὶ κατηγορίας. Κά- 

τῶν δὲ ὥσπερ ἐπίπνους καὶ φοιβόληπτος ἐν τῇ βουλῇ 10 
τὰ μέλλοντα τῇ πόλει καὶ τῷ Πομπηΐῳ προηγόρευε, 

“Δεύκολλος δὲ ἀπειπὼν ἡσυχίαν ἦγεν ὡς οὐκέτι πρὸς 
πολιτείαν ὡραῖος" ὅτε δὴ καὶ Πομπήϊος ἔφη. γέροντι 

τὸ τρυφᾶν ἀωρότερον εἶναι τοῦ πολιτεύεσϑαι. Ταχὺ 
μέντοι καὶ αὐτὸς ἐμαλάσσετο τῷ τῆς κόρης ἔρωτι καὶ 1ὅ 
προσεῖχεν ἐκείνῃ τὰ πολλὰ καὶ συνδιημέρευεν ἐν ἀγροῖς 
καὶ κήποις. ἠμέλει δὲ τῶν xav ἀγορὰν πραττομένων, 
ὥστε καὶ Κλώδιον αὐτοῦ καταφρονῆσαι δημαρχοῦντα 
τότε καὶ ϑρασυτάτων ἅψασθαι πραγμάτων. Ἐπεὶ γὰρ 
ἐξέβαλε Κικέρωνα, καὶ Κάτωνα προφάσει στρατηγίας sis 20 

Κύπρον ἀπέπεμψε. Καίσαρος εἰς Γαλατίαν ἐξεληλακό-- 

645 rog, αὐτῷ δὲ προσέχοντα τὸν δῆμον ἑώρα πάντα πράτ-- 
τοντι καὶ πολιτευομένῳ πρὸς χάριν, εὐθὺς ἐπεχείρει 
τῶν Πομπηΐου διατάξεων ἐνίας ἀναιρεῖν, καὶ Τιγράνην 
τὸν αἰχμάλωτον ἀφαρπάσας εἶχε σὺν αὑτῷ, καὶ τοῖς φί- 25 
λοις δίκας ἐπῆγε,πεῖραν ἐν ἐκείνοις τῆς Πομπηΐου λαμ-- 
βάνων δυνάμεως. Τέλος δὲ. προελϑόντος αὐτοῦ πρός 
τινα δίκην, ἔχων ὑφ᾽ αὑτῷ πλῆϑος ἀνθρώπων ἀσελ- 
γείας καὶ ὀλιγωρίας μεστὸν αὐτὸς μὲν εἰς ἐπιφανῆ τό- 
πον καταστὰς ἐρωτήματα τοιαῦτα προὔβαλλδ᾽.., Τίς ἐστιν 30 
αὐτοκράτωρ ἀκόλαστος; τίς ἀνὴρ ἄνδρα ξητεῖ; τίς &vi 
δακτύλῳ κνᾶται τὴν κεφαλήν; "" οἵ δέ, ὥσπερ χορὸς 
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εἰς ἀμοιβαῖα συγκεκροτημένος, ἐκείνου τὴν τήβεννον 
ἀνασείοντος ἐφ᾽ ἑκάστῳ μέγα βοῶντες ἀπεκρέναντο" 
Πομπήϊος.“ 

XLIX. Ἠνία μὲν οὖν καὶ ταῦτα Πομπήϊον ἀήϑη 

τοῦ κακῶς ἀκούειν ὄντα καὶ μάχης τοιαύτης ἄπειρον᾽ 
ἤχϑετο δὲ μᾶλλον αἰσθανόμενος τὴν βουλὴν ἐπιχαίρου- 

σαν αὐτῷ προπηλακιξυμένῳ καὶ διδόντι δίκην τῆς Κι- 
κέρωνος προδοσίας. Ἐπεὶ δὲ καὶ πληγὰς ἐν ἀγορᾷ μέχρι 
τραυμάτων συνέβη γενέσϑαι, καὶ Κλωδίου τις οἰκέτης 

Ι0 παραδυόμενος ἐν ὄχλῳ διὰ τῶν περιεστώτων πρὸς τὸν 
Πομπήϊον ἠλέγχϑη ξίφος ἔχειν, ταῦτα ποιούμενος πρό-- 
φασιν. ἄλλως δὲ τοῦ Κλωδίου τὴν ἀσέλγειαν καὶ τὰς 
βλασφημίας δεδιῶρ, οὐκέτι προῆλϑεν εἰς ἀγορὰν ὅσον 

ἐκεῖνος ἤρχε χρόνον, ἀλλ᾽ οἰκουρῶν διετέλει καὶ Gxs- 

15 πτόμενος μετὰ τῶν φίλων, ὅπως ἂν ἐξακέσαιτο τῆς βου- 

λῆς καὶ τῶν ἀρίστων τὴν πρὸς αὐτὸν ὀργήν. Κουλλέωνι 
μὲν οὖν κελεύοντι τὴν Ἰουλίαν ἀφεῖναι καὶ μεταβαλέ- 
σϑαι πρὸς τὴν σύγκλητον ἀπὸ τῆς Καίσαρος φιλίας οὐ 
προσέσχε, τοῖς δὲ Κικέρωνα καταγαγεῖν ἀξιοῦσιν, ἄνδρα 

0 καὶ Κλωδίῳ πολεμιώτατον xcvi βουλῇ προσφιλέστα-- 
TOv, ἐπείσϑη᾽ καὶ προαγαγὼν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ δεό- 
μενον σὺν χειρὶ πολλῇ, τραυμάτων ἐν ἀγορᾷ γενομένων 
καί τινῶν ἀναιρεϑέντων, ἐκράτησε τοῦ Κλωδίου. Καὶ 
νόμῳ κατελθὼν ὁ Κικέρων τήν τε βουλὴν εὐϑὺς τῷ 

20 Πομπηΐῳ διήλλαττε, καὶ τῷ σιτικῷ νόμῳ συνηγορῶν 

τρόπῳ τινὶ πάλιν γῆς καὶ ϑαλάττης, ὅσην ἐκέχτηντο 
Ῥωμαῖοι, κύριον ἐποίει Πομπήϊον. 'Ex' αὐτῷ γὰρ ἐγί- 
ψοντὸ λιμένες, ἐμπόρια, καρπῶν διαϑέσεις, ἑνὶ λόγῳ, 
τὰ τῶν πλεόντων πράγματα. τὰ τῶν γεωργούντων. 

80 Κλώδιος δὲ ἡτιᾶτο μὴ γεγράφϑαι τὸν νόμον διὰ τὴν 
σιτοδείαν, ἀλλ᾽ ὅπως ὁ νόμος γραφεέη γεγονέναι τὴν 
σιτοδείαν, ὥσπερ ἐκ λιποϑυμίας αὐτοῦ μαραινομένην 
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τὴν δύναμιν ἀρχῇ νέᾳ πάλιν ἀναξωπυροῦντος καὶ &va- 
λαμβάνοντος. Ἕτερον δὲ τοῦ ὑπάτου Σπινϑῆρος απο-- 
φαένουσι τοῦτο σόφισμα κατακλείσαντος εἰς ἀρχὴν μεί- 
fovea Πομπήϊον, ὅπως αὐτὸς ἐκπεμφϑῇ Πτολεμαίῳ τῷ 
βασιλεῖ βοηϑῶν. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ Κανίδιος εἰσήνεγκϑδ 5 
δημαρχῶν νόμον, ἄνευ στρατιᾶς Πομπήϊον ἔχοντα Qa- 

βδούχους δύο διαλλάττειν ᾿4λεξανδρεῦσι τὸν βασιλέα. 
Καὶ Πομπήϊος μὲν ἐδόκει τῷ νόμῳ μὴ δυσχεραίνειν, ἡ 
δὲ σύγκλητος ἐξέβαλεν, εὐπρεπῶς σκηψαμένη δεδιέναι 
περὶ τἀνδρός. Hv δὲ γράμμασιν ἐντυχεῖν διερριμμένοις 10 
κατ᾽ ἀγορὰν καὶ παρὰ τὸ βουλευτήριον, ὡς δὴ Πτολε-- 
μαίου δεομένου Πομπήϊον αὐτῷ στρατηγὸν ἀντὶ τοῦ 
Σπινϑῆρος δοϑῆναι. Τιμαγένης δὲ καὶ ἄλλως τὸν Πτο-- 

λεμαῖον οὐκ οὔσης ἀνάγκης ἀπελϑεῖν φησι, καὶ κατα- 
λιπεῖν Αἴγυπτον ὑπὸ Θεοφάνους πεισϑέντα πράττοντος 18 

Πομπηΐῳ χρηματισμοὺς καὶ στρατηγίας καινῆς ὑπόϑε- 

σιν. ᾿4λλὰ τοῦτο μὲν οὐχ οὕτως ἡ Θεοφάνους μοχϑηρία 

πιϑανόν, ὡς ἄπιστον ἡ Πομπηΐου ποιεῖ φύσις, οὐκ ἔχου-- 
δα κακόηϑες οὐδ᾽ ἀνελεύϑερον οὕτω τὸ φιλότιμον. 

L. ᾿Επισταϑεὶς δὲ τῇ πεοὶ τὸ σιτικὸν οἰκονομίᾳ καὶ 20 
πραγματείᾳ πολλαχοῦ μὲν ἀπέστειλε πρεσβευτὰς καὶ 
φίλους. αὐτὸς δὲ πλεύσας εἰς Σικελίαν καὶ Σαρδόνα 

646 χαὶ Διβύην ἤϑροιξε σῖτον. ᾿ἀνάγεσϑαι δὲ μέλλων πνευ- 
ματος μεγάλου κατὰ ϑάλατταν ὄντος καὶ τῶν κυβερνη- 

τῶν ὀκνούντων. πρῶτος ἐμβὰς καὶ κελεύσας τὴν ἄγκυ- 26 
ραν αἴρειν ἀνεβόησε"... Πλεῖν ἀνάγκη, ξῆν οὐκ ἀνάγκη." 
Τοιαύτῃ δὲ τόλμῃ καὶ προϑυμίᾳ χρώμενος μετὰ τύχης 
ἀγαϑῆς ἐνέπλησε σίτου τὰ ἐμπόρια καὶ πλοίων τὴν ϑά-- 
λασσαν, ὥστε καὶ τοῖς ἐκτὸς ἀνθρώποις ἐπαρκέσαι τὴν 
περιουσίαν ἐκείνης τῆς παρασκευῆς͵ καὶ γενέσϑαι καϑά- 30 
πὲρ ἐκ πηγῆς ἄφϑονον ἀπορροὴν εἰς πάντας. 

LI. Ἐν τούτῳ δὲ τῷ χρόνῳ μέγαν ἡραν οἱ Κελτικοὶ 
PLUT. viT. !II. 
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΄ , Ἁ - , - e ^ 
πόλεμοι Καίσαρα᾽ καὶ δοκῶν πορρωτατῶ τῆς Pougs 

ἀπεῖναι καὶ συνηρτῆσϑαι Βέλγαις καὶ Σουήβοις καὶ 
- , , e * , 9 , - , 

Βρεττανοῖς ἐλανϑανεν ὑπὸ δεινότητος ἐν μέσῳ τῷ δήμῳ 
» , , , E 

καὶ τοῖς κυριωτάτοις πράγμασι καταπολιτευόμενος τὸν 
5 Πομπήϊον. Αὐτὸς μὲν γὰρ ὡς σῶμα τὴν στρατιωτικὴν 

, , 2? ? ? 

δύναμιν περικείμενος ovx ἐπὶ vovg βαρβάρους, ἀλλ 

ὥσπερ ἐν ϑήραις καὶ κυνηγεσίοις τοῖς πρὸς ἐκείνους 
ἀγῶσι γυμνάξων διεπόνει καὶ κατεσκεύαξεν ἄμαχον καὶ 
φοβεράν. χρυσὸν δὲ καὶ ἄργυρον καὶ τάλλα λάφυρα καὶ 

Ι0τὸν ἄλλον πλοῦτον τὸν ἐκ πολέμων τοσούτων περιγι- 
, e , - 

νόμενον sig τὴν Ῥώμην ἀποστέλλων καὶ διαπειρῶν ταῖς 

δωροδοκίαις καὶ συγχορηγῶν ἀγορανόμοις καὶ στρατη- 
" - 2 - 

yoig καὶ ὑπάτοις καὶ γυναιξὶν αὐτῶν φκειοῦτο πολ-- 
λούς" ὥστε ὑπερβαλόντος αὐτοῦ τὰς Ἄλπεις καὶ δια- 

, 2 , ^- ἢ M 3 - A 

16 χειμάξοντος ἕν 4ovxqg, τῶν μὲν ἀλλῶν ἀνδρῶν καὶ 

γυναικῶν ἁμιλλωμένων καὶ φερομένων πολὺ πλῆϑος 
γενέσϑαι, συγκλητικοὺς δὲ διακοσίους, ἐν οἷς καὶ Πομ- 
πήϊος qv καὶ Κράσσος. ἀνθυπάτων δὲ καὶ στρατηγῶν 
δ A » er LEAL Y "m , , 5 - 

ἑκατὸν εἴκοσι ῥάβδους ἐπὶ ταῖς Kaícogog ϑυραις 0901- 

20vot. Τοὺς μὲν ovv ἄλλους ἅπαντας ἐμπλήσας ἐλπίδων 
καὶ χρημάτων ἀπέστελλε, Κράσσῳ δὲ καὶ Πομπηΐῳ πρὸς 

» c , , 
αὐτὸν ἐγένοντο συνθῆκαι, μετιέναι μὲν ὑπατείας ἐκεί- 
νους καὶ Καίσαρα συλλαμβάνειν αὐτοῖς, πέμποντα τῶν 

- i] , b * - 2 M N e - 

στρατιωτῶν συχνοὺς ἐπὶ τὴν ψῆφον, ἐπὰν δὲ αἱρεϑῶσι 
ϑόταχιστα, πράττειν μὲν ἑαυτοῖς ἐπαρχιῶν καὶ στρατοπέ- 

, . 4 » - 
Óov ἡγεμονίας. Καίσαρι δὲ τὰς οὔσας βεβαιοῦν sig 
Ld , , " 

ἄλλην πενταετίαν. Ἐπὶ τούτοις ἐξενεχϑεῖσιν εἰς τοὺς 

πολλοὺς χαλεπῶς ἔφερον οἵ πρῶτοι" καὶ Μαρκελλῖνος 

ἐν τῷ δήμῳ καταστὰς ἀμφοῖν ἐναντίον ἠρώτησεν, εἰ 
ς , - - D , 

80 μδτίασιν ὑπατείαν. Καὶ vov πολλῶν ἀποκρένασϑαι 

κελευόντων, πρῶτος Πομπήϊος εἶπεν, ὡς τάχα μὲν ὧν 
, ? * , 

μετέλϑοι. τάχα δὲ ovx ἂν μετέλθϑοι᾽ Κράσσος δὲ πολι- 
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τικώτερον᾽ οὕτω γὰρ ἔφη πράξειν. ὁποτέρως ἂν οἴηται 
τῷ κοινῷ συνοίσειν. Ἐπιφυομένου δὲ Πομπηΐῳ Mao- 
κελλίνου καὶ σφοδρῶς λέγειν δοκοῦντος, ὁ Πομπήϊος 
ἔφη πάντων ἀδικώτατον εἶναι τὸν Μαρκελλῖνον. ὃς 
χάριν οὐκ ἔχει λόγιος μὲν ἐξ ἀφώνου δι᾿ αὐτόν, ἐμετι-- 5 
κὸς δὲ ἐκ πεινατικοῦ γενόμενος. 

LII. Οὐ μὴν ἀλλὰ τῶν ἄλλων ἀποστάντων τοῦ παρ-- 
ayyéAAsw ὑπατείαν, Asvxiov ΖΙομέτιον Κάτων ἔπεισε 
καὶ παρεϑάρρυνε μὴ ἀπειπεῖν" οὐ γὰρ ὑπὲρ ἀρχῆς, ἀλλ 
ὑπὲρ ἐλευϑερίας εἶναι τὸν ἀγῶνα πρὸς τοὺς τυράννους. 10 

Οἱ δὲ περὶ τὸν Πομπήϊον φοβηϑέντες τὸν τόνον τοῦ 
Κάτωνος, μὴ τὴν βουλὴν ἔχων ἅπασαν ἀποσπάσῃ καὶ 
μεταβάλῃ τοῦ δήμου τὸ ὑγιαῖνον, οὐκ εἴασαν sig &yo- 
q&v κατελϑεῖν τὸν Δομέτιον, ἀλλ᾽ ἐπιπέμψαντες ἐνό- 
πλους ἄνδρας ἀπέκτειναν μὲν τὸν προηγούμενον λυχνο-- 15 
φόρον. ἐτρέψαντο δὲ τοὺς ἄλλους ἔσχατος δὲ Κάτων 

ἀνεχώρησε, τρωϑεὶς τὸν δεξιὸν πῆχυν ἀμυνόμενος πρὸ 
τοῦ zfousvíov. Τοιαύτῃ δὲ ὁδῷ παρελθόντες ἐπὶ τὴν 
ἀρχὴν οὐδὲ τἄλλα κοσμιώτερον ἔπραττον. ᾿4λλὰ πρῶτον 
μὲν τὸν Κάτωνα τοῦ δήμου στρατηγὸν αἱρουμένου καὶ 30 
τὴν ψῆφον ἐπιφέροντος, Πομπήϊος ἔλυσε τὴν ἐκκλησίαν 

οἰωνοὺς αἰτιώμενος, ἀντὶ δὲ Κάτωνος Βατίνιον ἀνη- 

γόρευσαν ἀργυρίῳ τὰς φυλὰς διαφϑείραντες. Ἔπειτα 
647 νόμους διὰ Τρεβωνίου δημαρχοῦντος εἰσέφερον, Καί- 

δαρι μὲν, ὥσπερ ὡμολόγητο, δευτέραν ἐπιμετροῦντας 25 
πενταξτέαν, Κράσσῳ δὲ Συρίαν καὶ τὴν ἐπὶ Πάρϑους 
στρατείαν διδόντας, αὐτῷ δὲ Πομπηΐῳ Διβύην ἅπασαν 
καὶ Ἰβηρίαν ἑκατέραν καὶ τέσσαρα τάγματα στρατιωτῶν, 
ὧν ἐπέχρηδε δύο Καίσαρι δεηϑέντι πρὸς τὸν ἐν Γαλα- 
τίᾳ πόλεμον. ᾿4λλὰ Κράσσος μὲν ἐξῆλϑεν εἰς τὴν ἐπαρ-- 80 
χίαν ἀπαλλαγεὶς τῆς ὑπατείας, Πομπήϊος δὲ τὸ ϑέατρον 

ἀναδείξας ἀγῶνας ἦγε γυμνικοὺς καὶ μουσικοὺς ἐπὶ τῇ 
16 * 
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καϑιερώσει καὶ ϑηρῶν ἁμίλλας, ἐν oig πεντακόσιοι A&- 
οντὲς ἀνῃρέϑησαν, ἐπὶ πᾶσι δὲ τὴν ἐλεφαντομαχίαν, 
ἐκπληκτικώτατον ϑέαμα. παρέσχεν. 

LIII. Ἐπὶ τούτοις δὲ ϑαυμαστωϑεὶς καὶ ἀγαπηϑεὶς 
αῦϑις οὐκ ἐλάττονα φϑόνον ἔσχεν, ὅτι πρεσβευταῖς 

φέλοις παραδοὺς τὰ στρατεύματα καὶ τὰς ἐπαρχίας αὐ- 

τὸς ἐν τοῖς περὶ τὴν Ἰταλίαν ἡβητηρίοις μετιὼν ἄλλοτε 
ἀλλαχόσε μετὰ τῆς γυναικὸς διῆγεν, εἴτε ἐρῶν αὐτῆς; 
eive ἐρῶσαν ovy ὑπομένων ἀπολιπεῖν" καὶ γὰρ καὶ 

10 τοῦτο λέγεται. Καὶ περιβόητον ἦν τῆς κόρης τὸ φέλαν--: 
δρον ov καϑ' ὥραν ποϑούσης τὸν Πομπήϊον, ἀλλ᾽ αἴτιον 
ἔοικεν ἢ τε σωφροσύνη τοῦ ἀνδρὸς εἶναι μόνην ywa- 
Gxovrog τὴν γεγαμημένην, ἢ vs σεμνότης οὐκ ἄκρατον, 
ἀλλ᾽ εὔχαριν ἔχουσα τὴν ὁμιλίαν καὶ μάλιστα γυναικῶν 

15 ἀγωγόν, εἰ δεῖ μηδὲ Φλώραν ἁλῶναι τὴν ἑταίραν ψευ- 
δομαρτυριῶν. Ἐν δ᾽ οὖν ἀγορανομικοῖς ἀρχαιρεσίοις 
εἰς χεῖράς τινῶν ἐλϑόντων καὶ φονευϑέντων περὶ αὖ- 
τὸν οὐκ ὀλίγων ἀναπλησϑεὶς αἵματος ἤλλαξε τὰ ἱμάτια. 
Πολλοῦ δὲ ϑορύβου καὶ δοόμου πρὸς τὴν οἰκέαν γ8-- 

30 νομένου τῶν κομιξόντων τὰ ἱμάτια θεραπόντων. ἔτυχξἑ 
μὲν ἡ κόρη κύουσα. ϑεασαμένη δὲ καϑῃμαγμένην τὴν 
τήβεννον ἐξέλιπε καὶ μόλις ἀνήνεγκεν. ἐκ δὲ τῆς ταρα- 
χῆς ἐκείνης καὶ τοῦ πάϑους ἀπήμβλωσεν. Ὅϑεν οὐδὲ 
oí μάλιστα μεμφόμενοι τὴν πρὸς Καίσαρα Πομπηΐου 

Ὁ φιλίαν ἠτιῶντο τὸν ἔρωτα τῆς γυναικός. Αὔὖϑις μέντοι 

κυήσασα καὶ τεκοῦσα θῆλυ παιδίον ἐκ τῶν ὠδίνων 
ἐτελεύτησε, καὶ τὸ παιδίον οὐ πολλὰς ἡμέρας ἐπέξησε. 
Παρεσκευασμένου δὲ τοῦ Πομπηΐου τὸ σῶμα ϑάπτειν 
ἐν ᾿Δλβανῷ, βιασάμενος ὁ δῆμος εἰς τὸ “ἄρειον πεδίον 

80 κατήνεγκεν. οἴκτῳ τῆς κόρης μᾶλλον ἢ Πομπηΐῳ καὶ 

Καίσαρι χαριξόμενος. Αὐτῶν δὲ ἐκείνων μεῖξον ἐδόκει 
μέρος ἀπόντι Καίσαρι νέμειν ὁ δῆμος ἢ Πομπηΐῳ παρ- 
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ovr. τῆς τιμῆς. Εὐθὺς γὰρ ἐκύμαινεν ἡ πόλις καὶ 
πάντα τὰ πράγματα σάλον εἶχε καὶ λόγους διαστατικούς, 
ὡς ἡ πρότερον παρακαλύπτουσα μᾶλλον ἢ κατείργουσα 
τῶν ἀνδρῶν τὴν φιλαρχίαν οἰκειότης ἀνήρηται. Μετ᾿ 
οὐ πολὺ δὲ καὶ Κράσσος ἐν Πάρϑοις ἀπολωλὼς ἠγγέλ- 5 
Aero* καὶ τοῦτο κώλυμα ὃν μέγα τοῦ συμπεσεῖν τὸν 

ἐμφύλιον πόλεμον ἐκποδὼν ἐγεγόνει" δεδιότες γὰρ 
ἐκεῖνον ἀμφότεροι τοῖς πρὸς ἀλλήλους ἁμῶς γέ πως ἐνέ- 

μενον δικαίοις. Ἐπεὶ δὲ ἀνεῖλεν ἡ τύχη τὸν ἔφεδρον 
τοῦ ἀγῶνος, εὐθὺς ἣν εἰπεῖν τὸ κωμικόν, ὡς ἅτερος πρὸς 10 
τὸν ἕτερον 

ὑπαλείφεται τὼ χεῖρέ 9^ ὑποκονέεται. 
Οὕτως ἡ τύχη μικρόν ἐστι πρὸς τὴν φύσιν. Οὐ γὰρ 
ἀποπίμπλησιν αὐτῆς τὴν ἐπιϑυμίαν. ὅπου τοσοῦτον 
βάϑος ἡγεμονίας καὶ μέγεϑος εὐρυχωρίας Ovotv ἀν- 18 
δροῖν οὐκ ἐπέσχεν, ἀλλ᾽ ἀκούοντες καὶ ἀναγινώσκοντες, 
ὅτι τριχϑὰ δὲ πάντα δέδασται τοῖς ϑεοῖς. ἕκα- 

ὅτος δ᾽ ἔμμορε τιμῆς, ἑαυτοῖς οὐκ ἐνόμιξον ἀρκεῖν 

δυσὶν οὖσι τὴν Ῥωμαίων ἀρχήν. 
LIV. Καίτοι Πομπήϊος εἶπέ ποτε δημηγορῶν, ὅτι 30 

πᾶσαν ἀρχὴν λάβοι πρότερον ἢ προσεδόκησε καὶ κατά- 
648 ϑοιτο ϑᾶττον ἢ προσεδοκήϑη. Καὶ νὴ Ζέία μᾳρτυρούσας 

εἶχεν ἀεὶ τὰς διαλύσεις τῶν στρατοπέδων. Τότε δὲ τὸν 

Καίσαρα δοκῶν οὐ προήσεσϑαι τὴν δύναμιν ἐξήτει ταῖς 
πολιτικαῖς ἀρχαῖς ὀχυρὸς εἶναι πρὸς αὐτόν. ἄλλο δὲ 38 
οὐδὲν ἐνεωτέριξεν οὐδὲ ἐβούλετο δοκεῖν ἀπιστεῖν. ἀλλ᾽ 
ὑπερορᾶν μᾶλλον καὶ καταφρονεῖν. Ἐπεὶ δὲ τὰς ἀρχὰς 
οὐ κατὰ γνώμην ἑώρα βραβευομένας, δεκαξομένων τῶν 
πολιτῶν. ἀναρχίαν ἐν τῇ πόλει περιεῖδε γενομένην καὶ 
λόγος εὐθὺς ἐχώρει πολὺς ὑπὲρ δικτάτορος. ὃν πρῶτος 80 
εἷς μέσον ἐξενεγκεῖν ἐτολμησε Λουκίλλιος o δημαρχος, 
τῷ δήμῳ παραινῶν ἐλέσϑαι δικτάτορα Πομπήϊον. Ἐπι-- 
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λαβομένου δὲ Κάτωνος οὗτος uiv ἐκινδύνευσε viv δη- 
μαρχίαν ἀποβαλεῖν. ὑπὲρ δὲ Πομπηΐου πολλοὶ τῶν φέ- 
λων ἀπελογοῦντο παριόντες ὡς οὐ δεομένου τῆς ἀρχῆς 
ἐκείνης οὐδὲ βουλομένου. Κάτωνος δὲ Πομπήϊον ἐπαι-- 

5 νέσαντος καὶ προτρεψαμένου τῆς εὐκοσμίας ἐπιμεληϑῆ- 
ναι, τότε μὲν αἰδεσϑεὶς ἐπεμελήϑη, καὶ κατεστάϑησαν 
ὕπατοι “ΖΙομέτιος καὶ Μεσσάλας, ὕστερον δὲ πάλιν ἀναρ- 
χίας γινομένης καὶ πλειόνων ἤδη τὸν περὶ τοῦ δικτά- 
τορος λόγον ἐγειρόντων ἰταμώτερον, φοβηϑέντες οἵ περὶ 

10 Κάτωνα μὴ βιασϑῶσιν. ἔγνωσαν ἀρχήν τινα τῷ Πομ- 
πηΐῳ προέμενοι νόμιμον ἀποτρέψαι τῆς ἀκράτου καὶ 
τυραννικῆς ἐκείνης. Καὶ Βύβλος ἐχϑρὸς ὧν Πομπηΐῳ 
πρῶτος ἀπεφήνατο γνώμην ἐν συγκλήτῳ Πομπήϊον μό-- 
vov ἑλέσθαι ὕπατον" ἢ γὰρ ἀπαλλαγήσεσϑαι τῆς παρ-- 

15 οὐσης τὴν πόλιν ἀκοσμίας, ἢ δουλεύσειν τῷ κρατίστῳ. 
Φανέντος δὲ παραδόξου τοῦ λόγου διὰ τὸν εἰπόντα, Κά- 

τῶν ἀναστὰς καὶ παρασχὼν δόκησιν, ὡς ἀντιλέξοι, γε- 
νομένης σιωπῆς εἶπε τὴν προκειμένην γνώμην αὐτὸς 
μὲν οὐκ ἂν εἰσενεγκεῖν. εἰσενηνεγμένῃ δὲ ὑφ᾽ ἑτέρου 

20 πείϑεσϑαι κελεύειν, πᾶσαν μὲν ἀρχὴν μᾶλλον αἵρού-- 
μενος ἀναρχίας, Πομπηΐου δὲ μηδένα βέλτιον ἄρξειν ἐν 
ταραχαῖς τηλικαύταις νομίξων. Ζ]εξαμένης δὲ τῆς βουλῆς 
καὶ ψηφισαμένης. ὅπως ὕπατος αἱρεϑεὶς ὁ Πομπήϊος 
ἄρχοι μόνος. εἰ δὲ αὐτὸς συνάρχοντος δεηϑεέίη, μὴ ϑᾶτ-- 

25 τον δυοῖν μηνοῖν δοκιμάσας ἕλοιτο, κατασταϑεὶς οὕτως 

καὶ ἀποδειχϑεὶς διὰ Σουλπικέου μεσοβασιλέως ὕπατος 
ἠσπάζετο φιλοφρόνως τὸν Κάτωνα, πολλὴν ὁμολογῶν 
χάρυν ἔχειν καὶ παρακαλῶν γένεσϑαι σύμβουλον ἐδίᾳ 

τῆς ἀρχῆς. Κάτων δὲ χάριν μὲν ἔχειν αὐτῷ τὸν Πομ- 
80 πήϊον οὐκ ἠξίου" δι’ ἐκεῖνον γὰρ ὧν εἶπεν οὐδὲν εἰπεῖν, 

διὰ δὲ τὴν πόλιν" ἔσεσϑαι δὲ σύμβουλος ἰδίᾳ παρακα-- 
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λούμενος, ἐὰν δὲ μὴ παρακαλῆται, δημοσίᾳ φοάσειν τὸ 

φαινόμενον. Τοιοῦτος μὲν ovv Κάτων ἐν πᾶσι. 
LV. Πομπήϊος δὲ παρελϑὼν εἰς τὴν πόλιν ἔγημε 

Κορνηλίαν ϑυγατέρα Μετέλλου Σκηπίωνος. ov παρ-- 

ϑένον. ἀλλὰ χήραν ἀπολελειμμένην νεωστὶ Ποπλίου 5 

τοῦ Κράσσου παιδός, 9 συνῴκηδεν ἐκ παρϑενίας. ἐν 
Πάρϑοις τεϑνηκότος. ᾿Ενῆν δὲ τῇ κόρῃ πολλὰ φίλτρα 

δέχα τῶν ἀφ᾽ ὥρας. Καὶ γὰρ περὶ γράμματα καλῶς 
ἤσκητο καὶ περὶ λύραν καὶ γεωμετρίαν, καὶ λόγων φιλο-- 
σόφων εἴϑιστο χρησίμως ἀκούειν. Καὶ προσῆν τούτοις 10 
ἦϑος ἀηδίας καὶ περιεργίας καϑαρόν, ἃ δὴ νέαις προσ- 
τρίβεται γυναιξὶ τὰ τοιαῦτα μαϑήματα᾽ πατὴρ δὲ καὶ 
γένους ἕνεκα καὶ δόξης ἄμεμπτος. ᾽41λλ᾽ ὅμως τοῦ γά- 
μου τοῖς μὲν οὐκ ἤρεσκε τὸ μὴ καϑ' ἡλικίαν" υἱῷ γὰρ 
αὐτοῦ συνοικεῖν ὥραν εἶχεν ἡ Κορνηλία μᾶλλον" of δὲ18 
κομψότεροι τὸ τῆς πόλεως ἡγοῦντο παρεωρακέναι τὸν 
Πομπήϊον ἐν τύχαις οὔσης. ὧν ἐκεῖνον ἰατρὸν ἤφηται 

καὶ μόνῳ παραδέδωκεν αὑτήν" ὁ δὲ στεφανοῦται καὶ 

ϑύει γάμους αὐτὴν τὴν ὑπατείαν ὀφείλων ἡγεῖσϑαι 
θ49 συμφορὰν οὐκ ἂν οὕτω παρανόμως δοθεῖσαν εὐτυχού-- 20 

Gs τῆς πατρίδος. Ἐπεὶ δὲ ταῖς δέκαις τῶν δωροδοκιῶν 

καὶ δεκασμῶν ἐπιστὰς καὶ νόμους γράψας. καϑ' ovc αἵ 
κρίσεις ἐγίνοντο, τὰ μὲν ἄλλα σεμνῶς ἐβράβευε καὶ 
καϑαρῶς. ἀσφάλειαν ἅμα καὶ κόσμον καὶ ἡσυχίαν αὐ-- 
τοῦ προσκαϑημένου μεϑ' ὅπλων τοῖς δικαστηρίοις παρ-- 35 
ἔχων, Σκηπέωνος δὲ τοῦ πενθεροῦ κρινομένου, μετα-- 
πεμψάμενος οἴκαδε τοὺς ἑξήκοντα καὶ τριακοσίους δὲ-- 

καστὰς ἐνέτυχε βοηϑεῖν, ὁ δὲ κατήγορος ἀπέστη τῆς 
δίκης ἰδὼν τὸν Σχηπίωνα προπεμπόμενον ἐξ ἀγορᾶς 
ὑπὸ τῶν δικαστῶν, πάλιν οὖν ἤκουε κακῶς. ἔτι δὲϑ0 
μᾶλλον. ὅτι λύσας νόμῳ τοὺς γινομένους περὶ τῶν 

κρινομένων ἐπαίνους αὐτὸς εἰσῆλϑε Πλάγκον ἐπαινε-- 
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σόμενος. Καὶ Κάτων (ἔτυχε γὰρ κρένων) ἐπισχόμενος 
rà ὦτα ταῖς χερσὶν οὐκ ἔφη καλῶς ἔχειν αὐτῷ παρὰ vov 

νόμον ἀκούειν τῶν ἐπαίνων Ὅϑεν ὃ μὲν Κάτων ἀπε- 
βλήϑη πρὸ τοῦ φέρειν τὴν ψῆφον, ξάλω δὲ ταῖς ἄλλαις 

5 ὁ Πλάγκος σὺν αἰσχύνῃ τοῦ Πομπηΐου. Καὶ γὰρ ὀλίγαις 
ὕστερον ἡμέραις Ὑψαῖος. ἀνὴρ ὑπατικός. δίκην qev- 

yov καὶ παραφυλάξας τὸν Πομπήϊον ἐπὶ δεῖπνον ἀπι-- 
ὄντα λελουμένον, ἱκέτευε τῶν γονάτων λαβόμενος. Ὁ 
δὲ παρῆλϑεν ὑπεροπτικῶς εἰπὼν διαφϑείρειν τὸ δεῖ- 

lOxvov αὐτόν, ἄλλο δὲ μηδὲν περαίνειν. Οὕτως οὖν 
ἄνισος εἶναι δοκῶν αἰτίας εἶχε. Τὰ δ᾽ ἄλλα καλῶς 
ἅπαντα κατέστησεν εἰς τάξιν, καὶ προσείλετο συνάρ-- 
qovva τὸν πενϑερὸν εἰς τοὺς ὑπολοίπους πέντε μῆνας. 

Ἐψηφίσϑη δὲ αὐτῷ τὰς ἐπαρχίας ἔχειν εἰς ἄλλην ve- 
16 τραξτίαν, καὶ χίλια τάλαντα λαμβάνειν xa9' ἕκαστον 

ἐνιαυτὸν, ἀφ᾽ ὧν ϑρέψει καὶ διοικήσει τὸ στρατιω-- 
τικόν. 

LVI. Of δὲ Καίσαρος φίλοι ταύτην ἀρχὴν λαβόντες 
ἠξίουν τινὰ γενέσϑαι καὶ Καίσαρος λόγον, ἀγωνιξομέ- 

20 vov τοσούτους ἀγῶνας ὑπὲρ τῆς ἡγεμονίαρ" ἢ γὰρ ὑπα- 

τξίας ἄξιον εἶναι τυχεῖν ἑτέρας, ἢ προσλαβεῖν τῇ στρα- 

τείᾳ χρόνον, ἐν ᾧ τῶν πεπονημένων οὐκ ἄλλος ἐπελϑὼν 

ἀφαιρήσεται τὴν δόξαν, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἄρξει καὶ τιμήσεται 

καϑ᾽ ἡσυχίαν 0 κατεργασάμενος. Οὔσης δὲ περὶ τούτων 
25 ἁμίλλης, ὡς δὴ παραιτούμενος ὑπὲρ τοῦ Καίσαρος ἐπ᾽ 

εὐνοίᾳ τὸν φϑόνον ὁ Πομπήϊος ἔφη γράμματα Καίσαρος 
ἔχειν βουλομένου λαβεῖν διάδοχον καὶ παύσασϑαι τῆς 
στρατείας ὑπατείας μέντοι καὶ μὴ παρόντι καλῶς ἔχειν 
αἴτησιν αὐτῷ δοϑῆναι. Πρὸς ταῦτα ἐνισταμένων τῶν 

Ξοπερὶ Κάτωνα καὶ κελευόντων ἰδιώτην γενόμενον καὶ 
τὰ ὅπλα καταϑέμενον εὑρίσκεσθαί τι παρὰ τῶν πολιτῶν 
ἀγαϑόν. οὐκ ἐξερίσας, ἀλλ᾽ οἷον ἡττηϑεὶς ὁ Πομπήϊος 
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ὕποπτος ἦν μᾶλλον àv ἐφρόνει περὶ Καίσαρος. Ἔπεμψε 
δὲ καὶ τὰς δυνάμεις ἀπαιτῶν, ἃς ἔχρησεν αὐτῷ, τὰ Παρ-- 
ϑικὰ ποιούμενος πρόφασιν. Ὁ δέ, καίπερ εἰδὼς ἐφ᾽ 
οἷς ἀπῃτεῖτο τοὺς στρατιώτας, ἀπέπεμψε καλῶς δωρη- 
σάμενος. 5 

LVIL Ἐκ τούτου δὲ Πομπήϊος ἐν Νεαπόλει νοσή-- 
σας ἐπισφαλῶς ἀνέρρωσε. Πραξαγόρου δὲ πείσαντος 
τοὺς Νεαπολίτας ἔϑυσαν ὑπὲρ αὐτοῦ σωτήρια. Μιμου-- 

μένων δὲ τούτους τῶν προσοίκων καὶ τοῦ πράγματος 
οὕτω περιϊόντος τὴν Ἰταλίαν πᾶσαν, καὶ μικρὰ καὶ μ8-- 10 
γάλη πόλις ἐφ᾽ ἡμέρας πολλὰς ἑώρταξε. Τοὺς δὲ ἀπαν-- 
τῶντας πανταχόϑεν οὐδεὶς ἐχώρει τόπος, ἀλλὰ ὁδοί τε 
κατεπέμπλαντο καὶ κῶμαι καὶ λιμένες εὐωχουμένων καὶ 
ϑυόντων. Πολλοὶ δὲ καὶ στεφανηφοροῦντες ὑπὸ λαμ-- 
πάδων ἐδέχοντο καὶ παρέπεμπον ἀνθοβολούμενον, ὥστε 15 
τὴν κομιδὴν αὐτοῦ καὶ πορείαν ϑέαμα κάλλιστον εἶναι 
καὶ λαμπρότατον. Οὐδενὸς μέντοι τοῦτο λέγεται τῶν 
ἀπεργασαμένων τὸν πόλεμον αἰτέων ἔλαττον γενέσϑαι. 
Φρόνημα γὰρ εἰσῆλθεν ὑπεραῖρον ἅμα τῷ μεγέϑει τῆς 

θδρχαρᾶς τοὺς ἀπὸ τῶν πραγμάτων λογισμούς" καὶ τὴν eig 20 
ἀσφαλὲς ἀεὶ τὰ εὐτυχήματα καὶ τὰς πράξεις αὐτοῦ 9ε- 

μένην εὐλάβειαν προέμενος εἰς ἄκρατον ἐξέπεσε ϑράσος 

καὶ περιφρόνησιν τῆς Καίσαρος δυνάμεως, ὡς οὔτε 
ὅπλων ἐπὶ αὐτὸν οὔτε τινὸς ἐργώδους πραγματείας δεη-- 
σόμενος. ἀλλὰ πολὺ ῥᾷον καϑαιρήσων ἢ πρότερον qU- 25 
ξησε τὸν ἄνδρα. Πρὸς δὲ τούτοις ᾿Ἥππιος ἀφίκετο κο- 
μίξων ἐκ Γαλατίας ἣν ἔχρησε Πομπήϊος Καίσαρι στρα- 

τιάν" καὶ πολλὰ μὲν ἐξεφλαύριξε τὰς ἐκεῖ πράξεις καὶ 
λόγους ἐξέφερε βλασφήμους περὶ Καίσαρος. αὐτὸν δὲ 
Πομπήϊον ἀπείρως ἔχειν ἔλεγε τῆς αὑτοῦ δυνάμεως καὶ 80 
δόξης ἑτέροις ὅπλοις πρὸς Καίσαρα φραγνύμενον., ὃν 
αὐτοῖς κατεργάσεται τοῖς ἐκείνου στρατεύμασιν. ὅταν 
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πρῶτον ὀφϑῇ᾽ τοσοῦτον καὶ μίδους πρὸς Καίσαρα καὶ 
πόϑου πρὸς Πομπήϊον à ὑπάρχειν αὐτοῖς. Οὕτω δ᾽ οὖν 
ὁ Πομπήϊος ἐπήρϑη καὶ τοιαύτης καὶ τοσαύτης ὀλιγω- 
οέας διὰ τὸ ϑαρρεῖν ἐγένετο μεστός, ὥστε καὶ τῶν δε- 

5 διότων τὸν πόλεμον κατεγέλα καὶ τοὺς λέγοντας. ἂν 
ἐλαύνῃ Καῖσαρ ἐπὶ τὴν πόϊιν. οὐχ ὁρᾶν δυνάμεις, αἷς 
αὐτὸν ἀμυνοῦνται, μειδιῶν τῷ προσώπῳ καὶ διακεχυ- 

μένος ἀμελεῖν ἐκέλευσεν" «Ὅπου γὰρ ἄν“ ἔφη ..τῆς Ἰτα- 
λέας ἐγὼ κρούσω τῷ ποδὶ τὴν γῆν͵ ἀναδύσονται καὶ πε-- 

10 ξικαὶ καὶ ἱππικαὶ Óvveuetg. 
LVIII. Ἤδη δὲ καὶ Καῖσαρ ἐπεφύξτο τοῖς πράγμα- 

σιν ἐρρωμενέστερον, αὐτὸς μὲν οὐκέτι μακρὰν τῆς Ἶτα- 
λίας ἀπαίρων. εἰς δὲ τὴν πόλιν ἀεὶ τοὺς στρατιώτας 
ἀποστέλλων ἀρχαιρεσιάσοντας, χρήμασι δὲ πολλοὺς ὑποι-- 

Ιό κουρῶν καὶ διαφϑείρων ἄρχοντας" ὧν καὶ Παῦλος ἦν 
ὁ ὕπατος ἐπὶ χιλίοις καὶ πεντακοσίοις ταλάντοις μετα-- 

βαλόμενος, καὶ Κουρίων ὃ δήμαρχος ἀμηχάνων πλήϑει 
δανείων ἐλευϑερωϑεὶς vx αὐτοῦ. καὶ Μάρκος Avra- 
viog διὰ φιλίαν Κουρέωνος ὧν ὠφελεῖτο μετέχων. Ἐλέ- 

20 χϑὴ μὲν ovv , ὅτι τῶν ἀφιγμένων τις ἀπὸ Καίσαρος τα- 
ξιαρχῶν ἑστὼς παρὰ τὸ βουλευτήριον καὶ πυϑόμενος, 
ὡς οὐ δίδωσιν ἡ βουλὴ Καίσαρι χρόνον τῆς ἀρχῆς; εἶπεν 
ἐπικρούων τῇ χειρὶ τὸ ξίφος ,44AA& τοῦτο δώσει.“ Καὶι 
τὰ πραττόμενα καὶ τὰ παρασκευαξόμενα ταύτην εἶχε 

325 τὴν διάνοιαν. 4ἴ μέντοι Κουρίωνος ἀξιώσεις καὶ παρα- 
κλήσεις ὑπὲρ Καίσαρος ἐφαίνοντο δημοτικώτεραι. ΖΙυεῖν 
γὰρ ἠξίου ϑάτερον, ἢ καὶ Πομπήϊον ἀπαιτεῖν ἢ μηδὲ 
Καίσαρος ἀφαιρεῖσϑαι τὸ στρατιωτικόν" ἢ γὰρ ἰδιώτας 

γενομένους ἐπὶ τοῖς δικαίοις ἢ μένοντας ἀντιπάλους ἐφ᾽ 
80 οἷς ἔχουσιν ἀτρεμήσειν" ὁ δὲ τὸν ἕτερον ἀσϑενῆ ποιῶν 
ἣν φοβεῖται δύναμιν διπλασιάξει. Πρὸς ταῦτα Μαρκέλ- 

λου τοῦ ὑπάτου λῃστὴν ἀποκαλοῦντος τὸν Καίσαρα καὶ 
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ψηφίξεσϑαι πολέμιον κελεύοντος, εἰ μὴ καταϑήσεται 
τὰ ὅπλα, Κουρίων ὅμως ἴσχυσε μετὰ ᾿ἀντωνίου καὶ 
Πείσωνος ἐξελέγξαι τὴν σύγκλητον. Ἐκέλευσε γὰρ us- 
ταστῆναι τοὺς Καίσαρα μόνον τὰ. ὅπλα καταϑέσϑαι xs- 
λεύοντας, Πομπήϊον δὲ ἄρχειν" καὶ μετέστησαν οἵ πλεί-- 
ους. 4ὖϑις δὲ μεταστῆναι κελεύσαντος ὅσοις ἀμφοτέ- 

ρους ἀρέσκει τὰ ὅπλα καταϑέσϑαι καὶ μηδέτερον ἄρχειν, 
Πομπηΐῳ μὲν εἴκοσι καὶ δύο μόνον, Κουρέωνι δὲ πάν-- 
veg οἱ λοιποὶ προσέϑεντο. Κἀκεῖνος μὲν ὡς νενικη-- 
κὼς λαμπρὸς ὑπὸ χαρᾶς εἰς τὸν δῆμον ἐξήλατο, κρότῳ 10 
καὶ βολαῖς στεφάνων καὶ ἀνθῶν δεξιούμενον αὐτόν" ἐν 
δὲ τῇ βουλῇ Πομπήϊος οὐ παρῆν᾽ οἵ γὰρ ἄρχοντες στρα- 
τοπέδων εἰς τὴν πόλιν οὐκ εἰσίασι. Μάρκελλος δὲ ἀνα- 
στὰς οὐκ ἔφη λόγων ἀκροάσεσϑαι καϑήμενος, ἀλλ ὁρῶν 
ὑπερφαινόμενα τῶν AAxeov ἤδη δέκα τάγματα βαδίξευν 15 
καὶ αὐτὸς ἐκπέμψειν τὸν ἀντιταξόμενον αὐτοῖς ὑπὲρ τῆς 

πατρίδος. 

LIX. Ἐκ τούτου τὰς ἐσθῆτας ὡς ἐπὶ πένϑει μετε-- 

βάλοντο. Μάρκελλος δὲ πρὸς Πομπήϊον δι᾿ ἀγορᾶς éfa- 
διξε τῆς βουλῆς ἑπομένης καὶ καταστὰς ἐναντίος" .. Κε-- 20 

051 λεύω cs* εἶπεν ..ὄὦὁ Πομπήϊε. βοηϑεῖν τῇ πατρίδι καὶ 
χρῆσϑαι ταῖς παρεσκευασμέναις δυνάμεσι καὶ καταλέ- 
ysw ἑτέρας.“ Τὰ δ᾽ αὐτὰ ταῦτα καὶ AévvAog ἔλεγε τῶν 
ἀποδεδειγμένων εἰς τὸ μέλλον ὑπάτων ἅτερος. ᾿᾽4ρξα- 
μένου δὲ τοῦ Πομπηΐου καταλέγειν οἵ μὲν οὐχ ὑπήκουον, 25 
ὀλίγοι δὲ γλίσχρως καὶ ἀπροϑύμως συνήεσαν, οἵ δὲ 
πλείους διαλύσεις ἐβόων. Καὶ γὰρ ἀνέγνω τινὰ Koíca- 
ρος ἐπιστολὴν ᾿ἀντώνιος ἐν τῷ δήμῳ βιασάμενος τὴν 
βουλήν, ἔχουσαν ἐπαγωγοὺς ὄχλου προκλήσεις. Ἠξίου 
γαρ ἀμφοτέρους ἐκβάντας τῶν ἐπαρχιῶν καὶ τὰς στρα-- 30 
τιωτικὰς δυνάμεις ἀφέντας ἐπὶ τῷ δήμῳ γενέσϑαι καὶ 
τῶν πεπραγμένων εὐϑύνας ὑποσχεῖν. Ot δὲ περὶ Aév- 

οι 
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vAov ὑπατεξύοντες ἤδη βουλὴν οὐ συνῆγον᾽ ἄρτι δὲ dx 
Κιλικίας ἀφιγμένος Κικέρων ἔπραττε διαλλαγάς. ὅπως 
Καῖσαρ ἐξελϑὼν Γαλατίας καὶ τὴν ἄλλην στρατιὰν ἀφεὶς 
πᾶσαν ἐπὶ δυσὶ τάγμασι καὶ τῷ Ἰλλυρικῷ τὴν δευτέραν 

5 ὑπατείαν περιμένῃ. Πομπηΐου δὲ δυσκολαίνοντος ἐπεί- 
σϑησαν οὗ Καίσαρος φίλοι ϑάτερον ἀφεῖναι" Δέντλου 
δὲ ἀντικρούσαντος καὶ Κάτωνος αὖϑις ἁμαρτάνειν τὸν 

Πομπήϊον ἐξαπατώμενον βοῶντος οὐκ ἔσχον αἱ διαλύ-- 
ὅξις πέρας. 

100 — LX. Ἐν τούτῳ δὲ ἀπαγγέλλεται Καῖσαρ ᾿Δρίμινον, 
πόλιν μεγάλην τῆς Ἰταλίας. κατειληφὼς καὶ βαδίξων 
ἄντικρυς ἐπὶ τὴν Ῥώμην μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως. 
Τοῦτο δὲ ἦν ψεῦδος. Ἐβάδιξε γὰρ οὐ πλείονας ἔχων ἵπ-- 
πέων τριακοσίων καὶ πεντακισχιλίων ὁπλιτῶν" τὴν δὲ 

15 ἄλλην δύναμιν ἐπέκεινα τῶν Ἄλπεων οὖσαν οὐ περιέ- 
μδνεν͵ ἐμπεσεῖν ἄφνω τεταραγμένοις καὶ μὴ προσδοκῶσι 
βουλόμενος μᾶλλον ἢ χρόνον δοὺς ἐκ παρασκευῆς μάχε-- 

σϑαι. Καὶ γὰρ ἐπὶ τὸν ᾿Ρουβίκωνα ποταμὸν ἐλϑών. ὃς 
ἀφώριξεν αὐτῷ τὴν δεδομένην ἐπαρχίαν, ἔστη σιωπῇ 

20 x«l διεμέλλησεν͵ αὐτὸς ἄρα πρὸς ἑαυτὸν συλλογιξόμενος 
τὸ μέγεϑος τοῦ τολμήματος. Εἶτα, ὥσπερ oí πρὸς βά- 
Soc ἀφιέντες ἀχανὲς ἀπὸ κρημνοῦ τινος ἑαυτούς, μύσας 
τῷ λογισμῷ καὶ παρακαλυψάμενος πρὸς τὸ δεινὸν καὶ 
τοσοῦτον μόνον Ἑλληνιστὶ πρὸς τοὺς παρόντας ἐκβοή-- 

95 σας. .,Ανερρέφϑω κύβος.“ διεβίβαξε τὸν στρατόν. Ὡς 

δὲ πρῶτον ἡ φήμη προσέπεσε καὶ κατέσχε τὴν Ῥώμην 
usrà ἐκπλήξεως ϑόρυβος καὶ φόβος οἷος οὕπω πρότε- 
ρον, εὐθὺς μὲν ἡ βουλὴ φερομένη πρὸς τὸν Πομπήϊον 
συνέτρεχε καὶ παρῆσαν αἱ ἀρχαί. πυϑομένου δὲ τοῦ 

80 Τύλλου περὶ στρατιᾶς καὶ δυνάμξως καὶ τοῦ Πομπηΐου 
μετά τινος μδλλήσεως ἀϑαρσῶς εἰπόντος, ὅτι τοὺς παρὰ 

Καίσαρος ἥκοντας ἑτοίμους ἔχει, νομίξει δὲ καὶ τοὺς 
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κατειλεγμένους πρότερον ἐν τάχει συνάξειν τρισμυρέους 
ὄντας, ὁ μὲν Τύλλος ἀναβοήσας, .᾿Ἐξηπάτηκας ἡμᾶς, 
ὦ Πομπήϊε.“ συνεβούλευεν ὡς Καίσαρα πρέσβεις ἀπο- 
στέλλειν, Φαώνιος δέ τις, ἀνὴρ τάλλα μὲν οὐ πονηρός, 
αὐθαδείᾳ δὲ καὶ ὕβρει πολλάκις τὴν Κάτωνος οἰόμενος 5 
ἀπομιμεῖσθαι παρρησίαν, ἐκέλευε τὸν Πομπήϊον τῷ 
ποδὶ τύπτειν τὴν γῆν ἃς ὑπισχνεῖτο δυνάμεις ἀνακα- 
λούμενον. Ὁ δὲ ταύτην μὲν ἥνεγκε τὴν ἀκαιρίαν πράως" 
τοῦ δὲ Κάτωνος ὑπομιμνήσκοντος ὧν ἐν ἀρχῇ περὶ Καί- 
σαρος αὐτῷ προεῖπεν, ἀπεκρίνατο μαντικώτερα μὲν εἶ-- 10 
ναι τὰ Κάτωνι λεχϑέντα, φιλικώτερα δὲ ὑπ᾽ αὐτοῦ πε- 
πρᾶχϑαι. 

LXI. Κάτων δὲ συνεβούλευεν αἱρεῖσθαι στρατηγὸν 
αὐτοκράτορα Πομπήϊον, ἐπειπὼν ὅτι τῶν αὐτῶν ἐστι 
καὶ ποιεῖν τὰ μεγάλα κακὰ καὶ παύειν. Οὗτος μὲν οὖν 15 
εὐϑὺς ἐξῆλθεν εἰς Σικελίαν (ἔλαχε γὰρ αὐτὴν τῶν ἐπαρ-- 
χιῶν) καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστος [εἰς ἢ ἃς ἐκληρώϑη. Τῆς 
δ᾽ Ἰταλίας σχεδὸν ὅλης ἀνισταμένης ἀπορίαν εἶχξ τὸ γι- 
νόμενον. O( μὲν γὰρ ἔξωϑεν φερόμενοι φυγῇ παντα- 
χόϑεν εἰς τὴν Ῥώμην ἐνέπιπτον, οἱ δὲ τὴν Ῥώμην οἶ--30 

652 κοῦντες ἐξέπιπτον αὐτοὶ καὶ ἀπέλειπον τὴν πόλιν ἐν 
χειμῶνι καὶ ταράχῳ τοσούτῳ τὸ μὲν χρήσιμον ἀσϑενὲς 
ἔχουσαν. τὸ δὲ ἀπειϑὲς ἰσχυρὸν καὶ δυσμεταχείριστον 

τοῖς ἄρχουσιν. Οὐ γὰρ ἣν παῦσαι τὸν φόβον, οὐδὲ εἴασέ 
τὶς χρῆσϑαι τοῖς ἑαυτοῦ λογισμοῖς Πομπήϊον, ἀλλ᾽ ᾧ 35 

τις ἐνετύγχανε πάϑει, φοβηϑεὶς ἢ λυπηϑεὶς ἢ διαπορή-- 
σας. τούτῳ φέρων ἐκεῖνον ἀνεπίμπλη" καὶ. τἀναντία 
τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἐκράτει βουλεύματα, καὶ πυϑέσϑαι 
περὶ τῶν πολεμίων οὐδὲν ἦν ἀληϑὲς αὐτῷ διὰ τὸ πολ-- 
λοὺς ἀπαγγέλλειν, 0 τι τύχοιεν, εἶτα ἀπιστοῦντι χαλε-- 80 
παίνειν. Οὕτω δὴ ψηφισάμενος ταραχὴν ὁρᾶν καὶ xs- 
λεύσας ἅπαντας ἕπεσϑαι [αὐτῷ] τοὺς ἀπὸ βουλῆς, καὶ 
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προειπὼν ὅτι Καίσαρος ἡγήσεται τὸν ἀπολειφϑέντα, 
περὶ δείλην ὀψίαν ἀπέλιπε τὴν πόλιν. Οἱ δὲ ὕπατοι 
μηδὲ ϑύσαντες ἃ νομίξεται πρὸ πολέμων ἔφυγον. Ἦν 

δὲ καὶ παρ᾽ αὐτὰ τὰ δεινὰ ξηλωτὸς ἀνὴρ τῆς πρὸς αὖ- 
5 τὸν εὐνοίας τῶν ἀνθρώπων, ὅτι πολλῶν τὴν στρατης- 
γίαν μεμφομένων οὐδεὶς Qv ὁ μισῶν τὸν στρατηγόν, 
ἀλλὰ πλείονας ἄν τις &vQé τῶν διὰ τὴν ἐλευϑερίαν psv- 

γόντων τοὺς ἀπολιπεῖν Πομπήϊον μὴ δυναμένους. 

ΧΧ11. Ὀλίγαις δὲ ὕστερον ἡμέραις Καῖσαρ εἰσελά- 
ιοσὰς καὶ κατασχὼν τὴν Ῥώμην τοῖς μὲν ἄλλοις ἐπιεικῶς 

ἐνέτυχε καὶ κατεπραάῦνε, τῶν δὲ δημάρχων évi Μετέλ- 
λῳ κωλύοντι χρήματα λαβεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦ ταμιείου ϑά- 
vevov ἠπείλησε, καὶ προσέϑηκε τῇ ἀπειλῇ τραχύτερον 

λόγον" ἔφη γάρ, ὡς τοῦτο φῆσαι χαλεπὸν ἦν αὐτῷ μᾶλ- 
15 A4ov ἢ πρᾶξαι. Τρεψάμενος δὲ τὸν [Μέτελλον οὕτω καὶ 

λαβὼν ὧν ἔχρῃξεν, ἐδίωκε Πομπήϊον, ἐκβαλεῖν σπεύδων 
ἐκ τῆς Ἰταλίας πρὶν ἀφικέσθαι τὴν ἐξ Ἰβηρίας αὐτῷ 
δύναμιν. Ὁ δὲ τὸ Βρεντέσιον κατασχὼν καὶ πλοίων sv- 
πορήσας τοὺς μὲν ὑπάτους εὐϑὺς ἐμβιβάσας καὶ μετ᾽ 

30 αὐτῶν σπείρας τριάκοντα προεξέπεμψεν εἰς ΖΙυρράχιον, 
Σκηπίωνα δὲ τὸν πενϑερὸν καὶ Γναῖον τὸν υἱὸν εἰς Zv- 
ρίαν ἀπέστειλε ναυτικὸν κατασκδυάσοντας. Αὐτὸς δὲ 
φραξάμενος τὰς πύλας καὶ τοῖς τείχεσι τοὺς ἐλαφροτά- 
τους στρατιώτας ἐπιστήσας, τοὺς δὲ Βρεντεσίνους ἀτρε-- 

οδμεῖν κατ᾽ οἰκέαν κελεύσας, ὅλην ἐντὸς τὴν πόλιν ἀνέ- 

σκαψε καὶ διετάφρευσε, καὶ σκολόπων ἐνέπλησε τοὺς 
στενωποὺς πλὴν δυεῖν, δι᾽ ὧν ἐπὶ ϑάλατταν αὐτὸς κα- 

viia ev. Ἡμέρᾳ δὲ τρίτῃ τὸν μὲν ἄλλον ὄχλον ἐν ταῖς 

ναυσὶν εἶχεν ἤδη καϑ᾽ ἡσυχίαν ἐμβεβηκότα, τοῖς δὲ τὰ 

80 τείχη φυλάττουσιν ἐξαίφνης σημεῖον ἄρας καὶ κατα- 
δραμόντας ὀξέως ἀναλαβὼν ἀπεπέρασεν. Ὁ δὲ Καῖσαρ; 
ὡς εἶδεν ἐκλελειμμένα τὰ τείχη, τὴν φυγὴν αἰσϑόμενος 
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μικροῦ μὲν ἐδέησε διώκων τοῖς σταυροῖς καὶ τοῖς ὀρύγ-- 
μασι περιπετῆς γενέσϑαι, τῶν δὲ Βρεντεσίνων φρα- 

σάντων φυλαττόμενος τὴν πόλιν καὶ xvxAo περιϊὼν 

ἀνηγμένους &UQé πάντας πλὴν δυεῖν πλοίων στρατιώτας 

τινὰς οὐ πολλοὺς ἐχόντων. 5 

LXIIL Οἱ uiv ovv ἄλλοι τοῦ Πομπηΐου τὸν ἀπό- 
πλουν ἐν τοῖς ἀρέστοις τέϑενται στρατηγήμασιν, αὐτὸς 
δὲ Καῖσαρ ἐθαύμαξεν. ὅτι καὶ πόλιν ἔχων ὀχυρὰν καὶ 
προσδοκῶν τὰς ἐξ Ἰβηρίας δυνάμεις καὶ ϑαλασσοκρα- 
τῶν ἐξέλιπε καὶ προήκατο τὴν Ἰταλίαν. Αἰτιᾶται καὶ 10 
Κικέρων. ὅτι τὴν Θεμιστοκλέους ἐμιμήσατο στρατηγίαν 
μᾶλλον ἢ τὴν Περικλέους, τῶν πραγμάτων τούτοις 
ὁμοίων ὄντων. οὐκ ἐκείνοις. Ἐδήλωσε δὲ Καῖσαρ ἔργῳ 
σφόδρα φοβούμενος τὸν χρόνον. Ἑλὼν γὰρ Νουμέριον 
Πομπηΐου φίλον ἀπέστειλεν εἰς Βρεντέσιον ἐπὶ τοῖς ἴσοις 15 
ἀξιῶν διαλλαγῆναι" Νουμέριος δὲ Πομπηΐῳ συνεξέ- 
πλευσεν. Ἐντεῦϑεν 0 μὲν ἡμέραις ἑξήκοντα κύριος ys- 
γονὼς ἀναιμωτὶ τῆς Ἰταλίας ὅλης ἐβούλετο μὲν εὐϑὺς 
Πομπήϊον διώκειν, πλοίων δὲ μὴ παρόντων ἀποστρέψας 
εἰς Ἰβηρίαν ἤλαυνε, τὰς ἐκεῖ δυνάμεις προσαγαγέσϑαι 90 
βουλόμενος. 

LXIV. Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ μεγάλη συνέστη Iou- 
658 πηΐῳ δύναμις, L μὸν ναυτικὴ καὶ παντελῶς ἀνανταγώ-- 

νιστος (ἦσαν γὰρ αἷ μάχιμοι πεντακόσιαι, λιβυρνέδων 
δὲ καὶ κατασκόπων ὑπερβάλλων ἀριϑμός). ἱππεῖς O£25 
Ῥωμαίων καὶ Ἰταλῶν τὸ ἀνθοῦν. ἑπτακισχέλιοι. γένεσι 
καὶ πλούτῳ καὶ φρονήμασι διαφέροντερ" τὴν δὲ πεξὴν 

σύμμικτον οὖσαν καὶ μελέτης δεομένην ἐγύμναξεν ἐν 

Βεροίᾳ καϑήμενος οὐκ ἀργός, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἀκμάξοντι 

χρώμενος αὑτῷ πρὸς τὰ γυμνάσια. Μεγάλη γὰρ ἣν 80 
δοπὴ πρὸς τὸ ϑαρρεῖν τοῖς ὁρῶσι Πομπήϊον Μάγνον 
ἕξήκοντα μὲν ἔτη δυεῖν λείποντα γεγενημένον, ἐν δὲ 
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τοῖς ὅπλοις ἁμιλλώμενον πεξόν, εἶτα ἱππότην αὖϑις 
δλκόμενόν τε τὸ ξίφος ἀπραγμόνως ϑέοντι τῷ ἵππῳ καὶ 
κατακλείοντα πάλιν εὐχερῶς, ἐν δὲ τοῖς ἀκοντισμοῖς οὐ 

μόνον ἀκρίβειαν, ἀλλὰ καὶ δώμην ἐπιδεικνύμενον εἰς 
6 μῆκος. ὃ πολλοὶ τῶν νέων οὐχ ὑπερέβαλλον. Ἐπεφοί- 
τῶν δὲ καὶ βασιλεῖς ἐθνῶν καὶ δυνάσται καὶ τῶν ἀπὸ 
Ῥώμης ἡγεμονικῶν ἀριϑμὸς ἦν ἐντελοῦς βουλῆς περὶ 
αὐτόν. Ἦλϑε δὲ καὶ Δαβεὼν ἀπολιπὼν Καίσαρα φέλος 
γεγονὼς καὶ συνεστρατευμένος ἐν Γαλατίᾳ, καὶ Βροῦτος, 

ιουἱὸς ὧν Βρούτου τοῦ περὶ Γαλατίαν σφαγέντος, ἀνὴρ 
μεγαλόφρων καὶ μηδέποτε Πομπήϊον προσειπὼν μηδὲ 
ἀσπασάμενος πρότερον ὡς φονέα τοῦ πατρός, τότε δὲ 
ὡς ἐλευϑεροῦντι τὴν Ρώμην ὑπέταξεν ἑαυτόν. Κικέρων 
δέ, καίπερ ἄλλα γεγραφὼς καὶ βεβουλευμένος, ὅμως 

τιὅ κατῃδέσϑη μὴ γενέσϑαι τοῦ προκινδυνεύοντος ἀρυϑμοῦ 
τῆς πατρίδος. Ἦλ9ϑ: δὲ καὶ Τίδιος Σέξτιος, ἐσχατόγη-- 
οῶς ἀνὴρ ϑάτερον πεπηρωμένος σκέλος, εἰς Μακεδο-- 

νίαν. ὃν τῶν ἄλλων γελώντων καὶ χλευαζόντων, ὁ 
Πομπήϊος ἰδὼν ἐξανέστη καὶ προσέδραμε, μέγα νομίξων 

90 μαρτύριον εἶναι καὶ τοὺς παρ᾽ ἡλικίαν καὶ παρὰ δύνα- 
μὲν αἱρουμένους τὸν μετ᾽ αὐτοῦ κίνδυνον ἀντὶ τῆς ἀ- 
σφαλείας. 

LXV. Ἐπεὶ δὲ βουλῆς γενομένης καὶ γνώμην Κά- 
τῶνος εἰπόντος ἐψηφίσαντο μηδένα Ῥωμαίων ἄνευ πα- 

935 ρατάξεως ἀναιρεῖν μηδὲ διαρπάξειν πόλιν ὑπήκοον Ῥω-- 
μαέοις, ἔτι μᾶλλον ἡ Πομπηΐου μερὶς ἠγαπήϑη᾽ καὶ γὰρ 
οἷς μηδὲν qv πρᾶγμα τοῦ πολέμου πόρρω κατοικοῦσιν 
ἢ δι’ ἀσϑένειαν ἀμελουμένοις, τῷ ye βούλεσϑαι συγκα-- 
τετίϑεντο καὶ τῷ λόγῳ συνεμάχουν ὑπὲρ τῶν δικαίων, 

30 ἡγούμενοι ϑεοῖς εἶναι καὶ ἀνθρώποις ἐχϑρὸν o μὴ 

x«9' ἡδονήν ἐστι νικᾶν Πομπήϊον. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ 

Καῖσαρ εὐγνώμονα παρεῖχεν ἑαυτον ἐν τῷ κρατεῖν, ὃς 
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καὶ τὰς ἐν Ἰβηρίᾳ τοῦ Πομπηΐου δυνάμεις ἑλὼν [καὶ] 
καταπολεμήσας ἀφῆκε τοὺς στρατηγοὺς, τοῖς δὲ στρα-- 

τιώταις ἐχρῆτο. Καὶ πάλιν ὑπερβαλὼν τὰς "Ἄλπεις καὶ 
διαδραμὼν τὴν Ἰταλίαν εἰς Βρεντέσιον ἧκεν ἐν τροπαῖς 
ἤδη τοῦ χειμῶνος Ovrog' καὶ διαπεράσας τὸ πέλαγος 5 
αὐτὸς μὲν sig Ὥρικον παρενέβαλεν, Ἰούβιον δὲ τὸν 
Πομπηΐου φίλον αἰχμάλωτον ἔχων σὺν ἑαυτῷ πρὸς Πομ-- 

πήϊον ἀνέστειλε,προκαλούμενος εἰς ἕν συνελθόντας ἀμ-- 
φοτέρους ἡμέρα τρίτῃ πάντα διαλῦσαι τὰ στρατεύματα 

καὶ γενομένους φέλους καὶ ὀμόσαντας ἐπανελθεῖν εἰς 10 
Ἰταλίαν. Ταῦτα Πομπήϊος αὖϑις ἐνέδραν ἡγεῖτο᾽ val 
καταβὰς ὀξέως ἐπὶ θάλατταν κατέλαβε χωρία καὶ τόπυυς 

ἕδρας τὸ τοῖς πεζοῖς στρατοπέδοις ὑπεραλκεῖς ἔχοντα 
καὶ ναύλοχα καὶ κατάρσεις ἐπιφύρους τοῖς ἐπιφοιτῶσι 
διὰ ϑαλάττης, ὥστε πάντα πνεῖν ἄνεμον Πομπηΐῳ σῦτον 15 
ἢ στρατιὰν ἢ χρήματα κομίζοντα, Καίσαρα δὲ δυσχε- 
ρϑίαις κατὰ γῆν ὁμοῦ καὶ κατὰ ϑάλατταν περιεχύμενον 
ἐξ ἀνάγκης φιλομαχεῖν καὶ προσβάλλοντα τοῖς ἐρύμασι 
καὶ προκαλούμενον ἑκάστοτε τὰ μὲν πλεῖστα νικᾶν καὶ 
κρατεῖν τοῖς ἀκροβολισμοῖς. ἅπαξ δὲ μικροῦ συντριβῆ-- 20 
ναι καὶ τὴν στρατιὰν ἀποβαλεῖν, τοῦ Πομπηΐου λαμ-- 

πρῶς ἀγωνισαμένου μέχρι τροπῆς ἁπάντων καὶ φόνου 
654 δισχιλίων. βιάσασϑαι δὲ καὶ συνδισπεσεῖν μὴ δυνηϑέν-- 

τος ἢ φοβηϑέντος, dove εἰπεῖν Καίσαρα πρὸς τοὺς φί- 
λους ὅτι ,, Σήμερον ἂν ἡ νίκη παρὰ τοῖς πολεμίοις ἦν, e(25 
τὸν νικῶντα si yov. 

LXVL "Exi τούτῳ μέγα φρονήσαντες οἱ Πομπηΐου 
διὰ μάχης ἔσπευδον κριϑῆναι. Πομπήϊος δὲ τοῖς μὲν 
ἔξω βασιλεῦσι καὶ στρατηγοῖς καὶ πόλεσιν ὡς νενικηκὼς 
ἔγραφε, τὸν δὲ τῆς μάχης κίνδυνον ὠρρώδει, τῷ χρόνῳ 30 
καὶ ταῖς ἀπορίαις καταπολεμήσειν νομίξων ἄνδρας ἀμά- 

χους μὲν ἐν τοῖς ὅπλοις καὶ συνειϑισμένους νικᾶν μετ᾽ 
PLUT. viT. [lI. 17 
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ἀλλήλων πολὺν ἤδη χρόνον, πρὸς δὲ τὴν ἄλλην στρα- 
τείαν καὶ πλάνας καὶ μεταβάσεις καὶ τάφρων ὀρύξεις 

καὶ τειχῶν οἰκοδομέας ἀπαγορεύοντας ὑπὸ γήρως, καὶ 
διὰ τοῦτο ταῖς χερσὶν ἐμφῦναι τάχιστα καὶ συμπλακῆς 

5 voL σπεύδοντας. Οὐ μὴν ἀλλὰ πρότερον ἁμῶς γέ πως 
παρῆγε πείϑων τοὺς περὶ αὐτὸν ἀτρεμεῖν ὁ Πομπήϊος" 
ἐπεὶ δὲ μετὰ τὴν μάχην ὁ Καῖσαρ ὑπὸ τῶν ἀποριῶν ἄνα--: 

- στὰς ἐβάδιξε δι᾿ ᾿ἀϑαμάνων εἰς Θετταλίαν. οὐκέτι xa- 
ϑεχτὸν ἦν τὸ φρόνημα τῶν ἀνδρῶν, ἀλλὰ φεύγειν Καί- 

Ιοδαρα βοῶντες οἵ μὲν ἀκολουϑεῖν καὶ διώκειν ἐκέλευον, 
οὗ δὲ διαβαίνειν εἰς Ἰταλίαν, ol δὲ ϑεράποντας εἰς Ῥώ- 
μην καὶ φέλους ἔπεμπον οἰκίας προκαταληψομένους ἐγ-- 
γὺς ἀγορᾶς ὡς αὐτίκα μετιόντες ἀρχάς. Ἐϑελονταὶ δὲ 
πολλοὶ πρὸς Κορνηλίαν ἔπλεον εἰς “έσβον εὐαγγελιξό- 

15 μενον πέρας ἔχειν τὸν πόλεμον ἐκεῖ γὰρ αὐτὴν ὑπεξέ- 
πεμψεν ὁ Πομπήϊος. ᾿4ϑροισϑείσης δὲ βουλῆς ᾿'άφρά- 
viog μὲν ἀπεφαίνετο γνώμην ἔχεσϑαι τῆς Ἰταλίας, ταύ-- 
την γὰρ εἶναι τοῦ πολέμου τὸ μέγιστον ἀϑλον., προστι- 
ϑέναι δὲ τοῖς κρατοῦσιν εὐθὺς Σικελίαν, Σαρδόνα, 

30 Κύρνον, Ἰβηρίαν, Γαλατέαν ἅπασαν ἧς ve δὴ πλεῖστος 
ὁ λόγος Πομπηΐῳ πατρίδος ὀρεγούσης χεῖρας ἐγγύϑεν, 
οὐ καλῶς ἔχειν περιορᾶν προπηλακιξομένην καὶ δου- 
λεύουσαν οἰκέταις καὶ κόλαξι τυράννων. Αυτὸς δὲ Πομ-- 
πήϊος οὔτε πρὸς δόξαν ἡγεῖτο καλὸν αὑτῷ δευτέραν 

25 φυγὴν φεύγειν Καίσαρα καὶ διώκεσθαι, τῆς τύχης διώ-- 
κειν διδούσης. οὔτε ὅσιον ἐγκαταλιπεῖν Σκηπίωνα καὶ 
τοὺς περὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ Θετταλίαν ἄνδρας ὑπατικοὺς 
εὐθὺς ὑπὸ Καίσαρι γενησομένους μετὰ χρημάτων καὶ 
δυνάμεων μεγάλων. τῆς δὲ Ῥώμης μάλιστα κήδεσϑαι 

30r0v ἀπωτάτω πολεμοῦντα περὶ αὐτῆς, ὅπως ἀπαϑὴς 
κακῶν οὖσα καὶ ἀνήκοος περιμένῃ τὸν κρατοῦντα. 

LXVIL Ταῦτα ψηφισάμενος ἐδίωκε Καίσαρα, μάγης 
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μὲν ἐγνωκὼς ἀπέχεσϑαι. πολιορκεῖν δὲ καὶ τρίβειν ταῖς 
ἀπορίαις ἐγγύϑεν ἐπακολουϑῶν. Καὶ γὰρ ἄλλως ταῦτα 
συμφέρειν ἡγεῖτο, καὶ λόγος τις εἰς αὐτὸν ἧκεν ἐν τοῖς 
ἱππεῦσι φερόμενος. ὡς χρὴ τάχιστα τρεψαμένους Καί- 
σαρα συγκαταλύειν κἀκεῖνον αὐτόν. Ἔνιοι δέ φασι διὰ 5 
τοῦτο καὶ Κάτωνι μηδὲν ἄξιον σπουδῆς χρήσασϑαι Πομ-- 
πήϊον, ἀλλὰ καὶ πορευόμενον ἐπὶ Καίσαρα πρὸς ϑαλάσ- 
σῃ καταλιπεῖν ἐπὶ τῆς ἀποσκευῆς φοβηϑέντα, μὴ Καί- 
σαρος ἀναιρεθέντος ἀναγκάσῃ κἀκεῖνον εὐθὺς ἀποϑέ- 
ὄϑαι τὴν ἀρχήν. Οὕτω δὲ παρακολουϑῶν ἀτρέμα τοῖς 10 

πολεμίοις ἐν αἰτίαις ἦν καὶ καταβοήσεσιν, ὡς οὐ Καί- 

σαρα καταστρατηγῶν. ἀλλὰ τὴν πατρίδα καὶ τὴν βου-- 
λήν. ὅπως διὰ παντὸς ἄρχῃ καὶ μηδέποτε παύσηται τοῖς 
ἀξιοῦσι τῆς οἰκουμένης ἄρχειν χρώμενος ὑπηρέταις καὶ 
δορυφόροις. “ΖΙομέτιος δὲ αὐτὸν ᾿Δηνόβαρβος ᾿4γαμέ-1ὅ 
ὠνονὰ καλῶν καὶ βασιλέα βασιλέων ἐπίφϑονον ἐποίει. 
Καὶ Φαώνιος οὐχ ἧττον ἣν ἀηδὴς τῶν παρρησιαξομέ- 
vov ἀκαίρως ἐν τῷ σκώπτειν ."ἀνϑρωποι“" βοῶν .,οὐδὲ 
τῆτες ἔσται τῶν ἐν Ἰουσπλάνω σύκων μεταλαβεῖν 1“ 

655 Δεύκιος δὲ ᾿άφρανιος ὁ τὰς ἐν Ἰβηρίᾳ δυνάμεις ἀπο-- 30 
βαλὼν ἐν αἰτίᾳ προδοσίας γεγονώς, τότε δὲ τὸν Πομ- 
πήϊον ὁρῶν φυγομαχοῦντα, ϑαυμάξειν ἔλεγε vovg κατη-- 
γοροῦντας αὐτοῦ, πῶς πρὸς τὸν ἔμπορον τῶν ἐπαρχιῶν 
οὐ μάχονται προελθόντες. Ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα πολλὰ 
λέγοντες ἄνδρα δόξης ἥττονα καὶ τῆς πρὸς τοὺς φίλους 25 
αἰδοῦς τὸν Πομπήϊον ἐξεβιάσαντο καὶ συνεπεσπάσαντο 
ταῖς ἑαυτῶν ἐλπέσι καὶ ὁρμαῖς ἐπακολουϑῆσαι προέμε-- 
vov τοὺς ἀρίστους λογισμούς, ὅπερ οὐδὲ πλοίου κυβερ- 
von, μήτιγε τοσούτων éQvàv καὶ δυνάμεων αὐτοκρά- 
τορι στρατηγῷ παϑεῖν ἦν προσῆκον. Ὁ δὲ τῶν μὲν ἰα-- 80 

τρῶν τοὺς μηδέποτε χαριξομένους ταῖς ἐπιϑυμίαις ἐπή- 
2. ν X - - ^M - 2; 

νεῦὲν. αὐτὸς δὲ τῷ νοσοῦντι τῆς στρατιᾶς ἐνέδωκε, 

17} 
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δείσας ἐπὶ σωτηρίᾳ λυπηρὸς γενέσϑαι. Πῶς γὰρ ἂν vig 
φήσειεν ὑγιαίνειν ἐκείνους τοὺς ἄνδρας, ὧν οἵ μὲν ὑπα- 
τείας ἤδη καὶ στρατηγίας ἐν τῷ στρατοπέδῳ περινο--: 
στοῦντες ἐμνῶντο. Σπινϑῆρι δὲ καὶ zlousvío καὶ Σκη- 

5 πίωνι περὶ τῆς Καίσαρος ἀρχιερωσύνης ἔριδες ἦσαν καὶ 

φιλονεικίαν καὶ δεξιώσεις; ὥσπερ αὐτοῖς Τιγράνου τοῦ 

᾿Δρμενέου παραστρατοπεδεύοντος ἢ τοῦ Ναβαταίων βα- 
σιλέως, ἀλλ᾽ οὐ Καίσαρος éxs(vov καὶ τῆς δυνάμεως. 7, 
χιλίας μὲν ἡρήκει πόλεις κατὰ κράτος, ἔϑνη δὲ πλείονα 

ιοτριακοσίων ὑπῆκτο, Γερμανοῖς δὲ καὶ Γαλάταις μεμαχη-- 
μένος ἀήττητος ὅσας οὐκ ἂν τις ἀριϑμήσαι μάχας ἑκατὸν 
μυριάδας αἰχμαλώτων ἔλαβεν, ἑκατὸν δὲ ἀπέκτεινε τρε-- 
ψάμενος ἐκ παρατάξεως. 

LXVIIL ᾽4λλ᾽ ὅμως ἐγκείμενοι καὶ ϑορυβοῦντες, 

15 ἐπεὶ κατέβησαν εἰς τὸ Φαρσάλιον πεδίον, ἠνάγκασαν 
βουλὴν προϑεῖναι τὸν Πομπήϊον. ἐν ἧ Δαβιηνὸς ὁ τῶν 
ἱππέων ἄρχων πρῶτος ἀναστὰς ὦμοσε μὴ ἀναχωρήσειν 
ἐκ τῆς μάχης, εἰ μὴ τρέψαιτο τοὺς πολεμίους" τὰ δὲ 
αὐτὰ καὶ πάντες ὥμνυσαν. Τῆς δὲ νυκτὸς ἔδοξε κατὰ 

20T0Ug ὕπνους Πομπήϊος εἰς τὸ ϑέατρον εἰσιόντος αὐτοῦ 

κροτεῖν τὸν δῆμον. αὐτὸς δὲ κοσμεῖν ἱερὸν ᾿“φροδίέτης 
νικηφόρου πολλοῖς λαφύροις. Καὶ τὰ μὲν ἐθάρρει, τὰ 
δὲ ὑπέϑραττεν αὐτὸν ἡ ὄψις, δεδοικότα μὴ τῷ γένει τῷ 
Καίσαρος εἰς ᾿άφροδίτην ἀνήκοντι δόξα καὶ λαμπρότης 

25 ἀπ᾿ αὐτοῦ γένηται" καὶ πανικοί τινες ϑόρυβοι διάττον-- 
τες ἐξανέστησαν αὐτόν. Ἑωϑινῆς δὲ φυλακῆς ὑπὲρ τοῦ 
Καίσαρος στρατοπέδου πολλὴν ἡσυχίαν ἄγοντος ἐξέ- 
λαμψε μέγα φῶς. ἐκ δὲ τούτου λαμπὰς ἀρϑεῖσα φλογο- 
εἰδὴς ἐπὶ Πομπηΐου κατέσκηψε᾽ καὶ τοῦτο ἰδεῖν quot 

30 Καῖσαρ αὐτὸς ἐπιὼν τὰς φυλακάς. “ἅμα δὲ ἡμέρᾳ μέλ-- 
Aovrog αὐτοῦ πρὸς Σκοτοῦσαν ἀναξευγνύειν καὶ τὰς 

σκηνὰς τῶν στρατιωτῶν καϑαιρούντων καὶ προπεμπόν-- 
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rov ὑποξύγια καὶ ϑεράποντας, ἧκον οἵ σκοποὶ φράξον- 
τες ὅπλα πολλὰ καϑορᾶν ἐν τῷ χάρακι τῶν πολεμίων 
διαφερόμενα, καὶ κένησιν εἶναι καὶ ϑόρυβον ἀνδρῶν ἐπὶ 
μάχην ἐξιόντων. Μετὰ δὲ τούτους ἕτεροι παρῆσαν εἰς 
τάξιν ἤδη καϑίστασϑαι τοὺς πρώτους λέγοντες. Ὁ μὲν 5 

οὔν | Καῖσαρ εἰπὼν τὴν προσδοκωμένην 1, ἥκειν ἡμέραν, 
ἐν ἢ πρὸς ἄνδρας, οὐ πρὸς λιμὸν οὐδὲ πενίαν μαχοῦν-- 
ται, κατὰ τάχος πρὸ τῆς σκηνῆς ἐκέλευσε προϑεῖναι 
τὸν φοινικοῦν χιτῶνα" τοῦτο γὰρ μάχης Ῥωμαίοις ἐστὶ 
σύμβολον. Οἱ δὲ στρατιῶται ϑεασάμενοι μετὰ βοῆς καὶ 10 
χαρᾶς τὰς σκηνὰς ἀφέντες ἐφέροντο πρὸς τὰ ὅπλα. Καὶ 
τῶν ταξιαρχῶν ἀγόντων εἰς ἣν ἔδει τάξιν ἕκαστος ὥσπερ 
χορὸς ἄνευ ϑορύβου μεμελετημένως εἰς τάξυν καὶ πράως 
καϑίστατο. 

LXIX. Πομπήϊος δὲ τὸ μὲν δεξιὸν αὐτὸς ἔχων ἔμελ-- 15 
Asv ἀνθέστασϑαι πρὸς ᾿ἀντώνιον, ἐν δὲ τῷ μέσῳ Σκη-- 
πέωνα τὸν πενθερὸν ἀντέταξε Καλβίνῳ Asvxío, τὸ δὲ 
εὐώνυμον εἶχε μὲν “εύκιος Ζομέτιος, ἐρρώσϑη δὲ τῷ 
πλήϑει τῶν ἱππέων. Ἐνταῦϑα γὰρ ὀλέγου δεῖν ἅπαν- 

636 τες ἐρρύησαν. ὡς Καίσαρα βιασόμενοι καὶ τὸ δέκατον 20 

τάγμα διακόψοντες, ov πλεῖστος ἣν ὃ λόγος ὡς uenia 

τάτου; καὶ Καῖσαρ ἔν ἐκείνῳ ταττόμενος εἰώϑει μάχε-- 
σϑαι. Κατιδὼὸν δὲ πεφραγμένον ἵππῳ τοσαύτῃ τῶν πο-- 
λεμίων τὸ εὐώνυμον καὶ φοβηϑεὶς τὴν λαμπρότητα τοῦ 
ὁπλισμοῦ, μετεπέμψατο σπείρας ἕξ ἀπὸ τῶν ἐπιταγμάτων 25 

καὶ κατέστησεν ὄπισϑεν τοῦ δεκάτου, κελεύσας ἡσυχίαν 
ἄγειν ἀδήλους τοῖς πολεμίοις ὄντας" ὅταν δὲ προσελαύ-- 
νῶσιν οἵ ἱππεῖς, διὰ τῶν προμάχων ἐκδραμόντας μὴ 
προέσϑαι τοὺς ὑσσοὺς. ὥσπερ εἰώϑασιν οἱ κράτιστοι 
σπεύδοντες ἐπὶ τὰς ξιφουλκίας, ἀλλὰ παέευιν ἄνω συν--80 
τιτρώσκοντας ὄμματα καὶ πρόσωπα τῶν πολεμίων" οὐ 

γὰρ μενεῖν τοὺς καλοὺς τούτους καὶ ἀνθηροὺς πυρριχι- 
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στας διὰ τὸν ὡραϊσμὸν οὐδὲ ἀντιβλέψειν πρὸς τὸν σί- 
δηρον ἔν ὀφϑαλμοῖς γινόμενον. Ἔν τούτοις μὲν οὖν ὁ 

Καῖσαρ ἦν. Ὁ δὲ Πομπήϊος ἀφ᾽ ἵππου τὴν παράταξιν 

ἐπισκοπῶν, ὡς ἑώρα τοὺς μὲν ἀντιπάλους μεϑ᾽ ἡσυχίας 

5 τὸν καιρὸν ἐν τάξει προσμένοντας, τῆς δ᾽ ὑφ᾽ αὐτῷ 
στρατιᾶς τὸ πλεῖστον οὐκ ἀτρεμοῦν, ἀλλὰ κυμαῖνον 
ἀπειρίᾳ καὶ ϑορυβούμενον, ἔδεισε μὴ διασπασϑῇ παν- 
τάπασιν ἐν ἀρχῇ τῆς μάχης, καὶ παράγγελμα τοῖς προ-- 
τεταγμένοις ἔδωκεν ἑστῶτας ἐν προβολῇ καὶ μένοντας 

10 ἀραρότως δέχεσθαι τοὺς πολεμέους. Ὁ δὲ Καῖσαρ αἰτιᾶ-- 

ται τὸ στρατήγημα τοῦτο" τῶν vs γὰρ πληγῶν τὸν ἐξ 
ἐπιδρομῆς τόνον ἀμαυρῶσαι καὶ τὴν μάλιστα τοὺς πολ-- 
λοὺς ἐν τῷ συμφέρεσϑαι τοῖς πολεμίοις πληροῦσαν év- 

ϑουσιασμοῦ καὶ φορᾶς ἀντεξόρμησιν. ἅμα κραυγῇ καὶ 

1509040 τὸν ϑυμὸν αὔξουσαν., ἀφελόντα πῆξαι καὶ κα- 
ταψῦξαι τοὺς ἄνδρας. Ἦσαν δὲ οἵ μὲν μετὰ Καίσαρος 
δισχίλιοι πρὸς δισμυρέοις, οἵ δὲ μετὰ Πομπηΐου βραχεῖ 

πλείονες ἢ διπλάσιοι τούτων. 
LXX. Ἤδη δὲ συνθήματος διδομένου παρὰ ἀμφο-- 

20répov καὶ τῆς σάλπιγγος ἀρχομένης ἐγκελεύεσϑαι πρὸς 
τὴν σύστασιν. τῶν μὲν πολλῶν ἕκαστος ἐσκόπει τὸ καϑ' 
αὑτόν. ὀλίγοι δὲ Ῥωμαίων οἵ βέλτιστοι καί τινες Ἐλλή- 
νῶν παρόντες ἔξω τῆς μάχης, ὡς ἐγγὺς ἦν τὸ δεινόν, 
ἐλογίζοντο τὴν πλεονεξίαν καὶ φιλονεικίαν. ὅπου φέ- 

95 90vc6« τὴν ἡγεμονίαν ἐξέϑηκεν. Ὅπλα γὰρ συγγενικὰ 
καὶ τάξεις ἀδελφαὶ καὶ κοινὰ σημεῖα καὶ μιᾶς πόλεως 
εὐανδρία τοσαύτη καὶ δύναμις αὐτὴ πρὸς ἑαυτὴν συνέ- 
πιπτεν, ἐπιδεικνυμένη τὴν ἀνθφωπένην φύσιν. ὡς ἐν 
πάϑει γενομένη τυφλὸν ἐστι καὶ pev sg. Ἦν uv γὰρ 

30101 καϑ᾽ ἡσυχίαν χρήξουσιν ἄρχειν καὶ ἀπολαύειν τῶν 
κατειργασμένων τὸ πλεῖστον καὶ κράτιστον ἀρετῇ γῆς 

καὶ ϑαλάσσης ὑπήκοον, ἣν δ᾽ ἔτι τροπαίων καὶ ϑριαμ- 
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βων ἔρωτι βουλομένους χαρέξεσϑαι καὶ διψῶντας ἐμπί- 
πλασϑαι Παρϑικῶν πολέμων ἢ Γερμανικῶν. Πολὺ δὲ 
καὶ Σικυϑία λειπόμενον ἔργον καὶ Ἰνδοί, καὶ πρόφασις 
οὐκ ἄδοξος ἐπὶ ταῦτα τῆς πλεονεξίας ἡμερῶσαι τὰ βαρ-- 
βαρικά. Τίς δ᾽ ἂν ἢ Σικυϑῶν ἵππος ἢ τοξεύματα Πάρ-- 5 
ϑων ἢ πλοῦτος Ἰνδῶν ἐπέσχε μυριάδας ἑπτὰ Ῥωμαίων 
ἐν ὅπλοις. ἐπερχομένας Πομπηΐου καὶ Καίσαρος ἡγου- 

μένων, ὧν ὄνομα πολὺ πρότερον ἤκουσαν ἢ τὸ Ῥω- 

μαέων; οὕτως ἄμικτα καὶ ποικίλα καὶ ϑηριώδη φῦλα 
νικῶντες ἐπῆλθον. Τότε δὲ ἀλλήλοις μαχούμενοι συνῇε-- 10 
σαν͵ οὐδὲ τὴν δόξαν αὑτῶν, δι᾿ ἣν τῆς πατρίδος ἠφεί- 
δουν. οἰκτείραντες, ἄχρι τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἀνικήτων 
πφοσαγορξυομένων. H μὲν γὰφ γενομένη συγγένεια 
καὶ τὰ Ἰουλίας φέλτρα καὶ γάμος ἐκεῖνος εὐθὺς qv ἀπα- 

τηλὰ καὶ ὕποπτα κοινωνίας ἐπὶ χρείᾳ συνισταμένης 15 

ὁμηρεύματα. φιλίας δ᾽ ἀληϑινῆς οὐ μετέσχεν. 
LXXI. Ὡς δ᾽ οὖν τὸ Φαρσάλιον πεδίον ἀνδρῶν καὶ 

ἵππων καὶ ὅπλων ἀνεπέπληστο καὶ μάχης ἤρϑη παρ᾽ 
ἀμφοτέρων σημεῖα, πρῶτος ἐκ τῆς Καίσαρος φάλαγγος 

ἐξέδραμε Γάϊος Κρασσιανός, ἀνδρῶν ἕκατὸν εἴκοσι λοχα-- 20 
657 γῶν, μεγάλην ἀποδιδοὺς ὑπόσχεσιν Καίσαρι. Πρῶτον 

γὰρ αὐτὸν ἐξιὼν τοῦ χάρακος εἶδε καὶ προσαγορεύσας 
ἤρετο, πῶς φρονοέη περὶ τῆς μάχης. Ὁ δὲ τὴν δεξιὰν 
προτείνας ἀνεβόησε .Νικήσεις λαμπρῶς. ὦ Καῖσαρ" 
ἐμὲ δὲ ἢ ξῶντα τήμερον ἢ νεκρὸν ἐπαινέσεις.“ Τούτων 25 
τῶν λόγων μεμνημένος ἐξώρμησε καὶ συνεπεσπάσατο 
πολλοὺς καὶ προσέβαλε κατὰ μέσους τοὺς πολεμίους. 
Γενομένου δὲ τοῦ ἀγῶνος εὐϑὺς ἐν ξίφεσι καὶ πολλῶν 
φονευομένων. βιαξόμενον πρόσω καὶ διακόπτοντα τοὺς 
πρώτους ὑποστᾶς τις ὠϑεῖ διὰ τοῦ στόματος τὸ ξίφος, 80 

ὥστε τὴν αἰχμὴν περάσασαν ἀνασχεῖν κατὰ τὸ ἐνίον. 
Πεσόντος δὲ τοῦ Κρασσιανοῦ. κατὰ τοῦτο μὲν ἦν ἰσόρ-- 
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ροπος ἡ μάχη, τὸ δὲ δεξιὸν ὁ Πομπήϊος ov ταχέως éxi- 
γεν, ἀλλὰ παπταίνων ἐπὶ ϑάτερα καὶ τὸ τῶν ἱππέων 
ἀναμένων ἔργον ἐνδιέτριβεν. Ἤδη δὲ ἐκεῖνοι τοὺς οὐ- 
λαμοὺς ἀνῆγον ὡς κυκλωσόμενοι τὸν Καίσαρα καὶ τοὺς 

6 προτεταγμένους ἱππεῖς ὀλίγους ovrog ἐμβαλοῦντες εἰς 

τὴν φάλαγγα. Καίσαρος δὲ σημεῖον ἄραντος. of μὲν ἵπ- 
πεῖς ἐξανεχώρησαν, αἵ δὲ ἐπιτεταγμέναι σπεῖραι πρὸς 
τὴν κύκλωσιν ἐκδραμοῦσαι, τρισχίλιοι ἄνδρες. ὑπαν- 
τιάξουσι τοὺς πολεμίους καὶ παριστάμενοι καϑ' ἵππων, 

10 ὡς ἐδιδάχϑησαν, ὑψηλοῖς ἐχρῶντο τοῖς ὑσσοῖς, ἐφιέμε-- 
voL τῶν προσώπων. Οἷ 05, ἅτε μάχης πάσης ἄπειροι, 
τοιαύτην δὲ μὴ προσδοκήσαντες μηδὲ προμαϑόντες, οὐκ 
ἐτόλμων οὐδὲ ἠνείχοντο τὰς πληγὰς ἐν ὄμμασι καὶ στό- 
μασιν οὔσας, ἀλλ᾽’ ἀποστρεφόμενοι καὶ προϊσχόμενοι 

ι6 τῶν ὄψεων τὰς χεῖρας ἀκλεῶς ἐτράποντο. Φευγόντων δὲ 

τούτων ἀμελήσαντες οἵ Καίσαρος ἐχώρουν ἐπὶ τοὺς πε-- 
tovc, 1j μάλιστα τῶν ἱππέων τὸ κέρας ἐψιλωμένον πϑερι-- 
δρομὴν ἐδίδου καὶ κύκλωσιν. “ἅμα δὲ τούτων ἐκ πλα- 
γίου προσπεσόντων καὶ κατὰ στόμα τοῦ δεκάτου προσ- 

20 μίξαντος οὐχ ὑπέμειναν οὐδὲ συνέστησαν, ὁρῶντες ἐν 
e κυκλώσεσϑαν τοὺς πολεμίους ἤλπιξον αὑτοὺς τοῦτο 

πάσχοντας. 
LXXII. Τραπομένων δὲ τούτων, ὡς κατεῖδε τὸν xo- 

νιορτὸν ὃ Πομπήϊος καὶ τὸ περὶ τοὺς ἱππέας πάϑος εἴ- 

95 X0(GEV , ᾧ μὲν ἐχρήσατο λογισμῷ χαλεπὸν εἰπεῖν, ιάλι-- 

στα δὲ ὅμοιος παράφρονι καὶ παραπλῆγι τὴν διάνοιαν, 

καὶ μηδ᾽ ὅτι Μάγνος ἐστὶ Πομπήϊος ἐννοοῦντι, μηδένα 
προσειπὼν ἀπῇει βάδην εἰς τὸν χάρακα, πάνυ τοῖς ἔπεσι 
πρέπων ἐκείνοιρ᾽ 

80 Ζεὺς δὲ πατὴρ ἴανϑ᾽ ὑψέξυγος ἐν φόβον ὦρσε" 

στῆ δὲ ταφών,. ὄπιϑεν δὲ σάκος βάλεν ἑπταβόειον, 

τρέσσε δὲ παπτήνας ἐφ᾽ ὁμίλου. 
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Τοιοῦτος εἰς τὴν σκηνὴν παρελϑὼν ἄφϑογγος καϑῆστο, 
μέχρι οὗ τοῖς φεύγουσι πολλοὶ διώκοντες συνεισέπι-- 
πτον᾿ τότε δὲ φωνὴν μίαν ἀφεὶς ταύτην... Οὐκοῦν καὶ 
ἐπὶ τὴν παρεμβολήν ;““ ἄλλο δὲ μηδὲν εἰπών, ἀναστὰς 
καὶ λαβὼν ἐσθῆτα τῇ παρούσῃ τύχῃ πρέπουσαν ὑπεξῆλ-- 5 
εν. Ἔφυγε δὲ καὶ τὰ λοιπὰ τάγματα, καὶ φόνος ἐν τῷ 
στρατοπέδῳ πολὺς ἐγένετο σκηνοφυλάκων καὶ ϑερα- 
πόντων᾽ στρατιώτας δὲ μόνους ἑξακισχιλίους πεσεῖν 

φησιν ᾿Δσίννιος Πολλίων. μεμαχημένος ἐκείνην τὴν μάχην 
μετὰ Καίσαρος. Δϊροῦντες δὲ τὸ στρατόπεδον ἐθεῶντο 10 
τὴν ἄνοιαν καὶ κουφότητα τῶν πολεμίων. Πᾶσα γὰρ 
σκηνὴ μυρσίναις κατέστεπτο καὶ στρωμναῖς ἀνϑιναῖς 

ἤσκητο καὶ τραπέξαις ἐκπωμάτων μεσταῖς" καὶ κρατῆ- 
ρὲς οἴνου προὔκειντο καὶ παρασκευὴ καὶ κόσμος ἦν τε- 
ϑυκότων καὶ πανηγυριξόντων μᾶλλον ἢ πρὸς μάχην 15 

ἐξοπλιξομένων. Οὕτω ταῖς ἐλπίσι διεφϑαρμένοι καὶ 
γέμοντες ἀνοήτου ϑράσους ἐπὶ τὸν πόλεμον ἐχώρουν. 

LXXII Πομπήϊος δὲ μικρὸν ἔξω τοῦ χάρακος προ- 
ελθὼν τὸν μὲν ἵππον ἀφῆκεν, ὀλίγων δὲ κομιδῇ περὶ 
αὐτὸν ὄντων, ὡς οὐδεὶς ἐδίωκεν, ἀπήει καϑ' ἡσυχέαν,20 

ἐν διαλογισμοῖς ὧν οἵους εἰκὸς λαμβάνειν ἄνϑρωπον 
ἔτη τέτταρα καὶ τριάκοντα νικᾶν καὶ κρατεῖν ἁπάντων 

658 εἰϑισμένον. ἥττης δὲ καὶ φυγῆς τότε πρῶτον ἐν γήρα 
λαμβάνοντα πεῖραν. ἐννοούμενον δὲ ἐξ ὅσων ἀγώνων 
καὶ πολέμων ηὐξημένην ἀποβαλὼν ὥρᾳ μιᾷ δόξαν καὶ 25 
δύναμιν, [ἢ] πρὸ μικροῦ τοσούτοις ὅπλοις καὶ ἵπποις 
καὶ στόλοις δορυφορούμενος ἀπέρχεται μικρὸς οὕτω 
γεγονὼς καὶ συνεσταλμένος, ὥστε λανθάνειν ξητοῦντας 

τοὺς πολεμίους. Παραμειψάμενος δὲ Λάρισσαν, ὡς ἦλ-- 
Dev ἐπὶ τὰ Τέμπη, καταβαλὼν ἑαυτὸν ἐπὶ στόμα δεδι--80 
ψηκὼς ἔπινε τοῦ ποταμοῦ, καὶ πάλιν ἀναστὰς ἐβάδιξε 

διὰ τῶν Τεμπῶν, ἄχρι οὗ κατῆλθεν ἐπὶ ϑάλατταν. 
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Ἐκεῖ δὲ τῆς νυκτὸς τὸ λοιπὸν ἀναπαυσάμενος ἐν καλυ- 

Bío τινὶ σαγηνέωι, καὶ περὶ τὸν ὄρϑρον ἐπιβὰς ποτα- 

μίου πλοίου͵ καὶ τῶν ἑπομένων τοὺς ἐλευϑέρους ἀναλα- 

βών, τοὺς δὲ ϑεράποντας ἀπιέναι πρὸς Καίσαρα κελεύσας 
6 καὶ μὴ δεδιέναι; παρὰ γῆν κομιξόμενος εἶδεν δὐμεγέϑη 

φορτηγὸν ἀνάγεσθαι μέλλουσαν. ἧς ἐναυκλήρει Ῥω-- 

μαῖος ἀνὴρ οὐ πάνυ Πομπηΐῳ συνήϑης, γινώσκων δὲ 
τὴν ὄψιν αὐτοῦ" Πετίκιος ἐπεκαλεῖτο. Τούτῳ συνεβε- 

βήκει τῆς παρῳχημένης νυκτὸς ἰδεῦν κατὰ τοὺς ὕπνους 
10 Πομπήϊον, οὐχ ὃν ἑωράκει πολλάκις, ἀλλὰ ταπεινὸν 

καὶ κατηφῆ προσδιαλεγόμενον αὐτῷ. Καὶ ταῦτα τοῖς 
συμπλέουσιν ἐτύγχανε διηγούμενος. ὡς δὴ φιλεῖ περὶ 
πραγμάτων τηλικούτων λόγον ἔχειν ἀνθρώπους σχολὴν 
ἄγοντας. Ἐξαίφνης δέτις τῶν ναυτῶν ἔφρασε κατιδὼν, 

15 ὅτι πλοῖον ποτάμιον ἀπὸ τῆς γῆς ἐρέσσεται καὶ κατα- 

σείουσέ τινες ἄνϑρωποι τὰ ἱμάτια καὶ τὰς χεῖρας ὀρέ- 
γουσι πρὸς αὐτούς. Ἐπιστήσας οὖν ὃ Πετίκιος εὐϑὺς 
ἔγνω τὸν Πομπήϊον οἷον ὄναρ εἶδε᾽ καὶ πληξάμενος 
τὴν κεφαλὴν ἐκέλευσε τοὺς ναύτας τὸ ἐφόλκιον παρα- 

20 βαλεῖν, καὶ τὴν δεξιὰν ἐξέτεινε καὶ προσεκάλει τὸν Πομ-- 
πήϊον,͵ ἤδη συμφρονῶν τῷ σχήματι τὴν τύχην καὶ μετα- 
βολὴν τοῦ ἀνδρός. Ὅϑεν οὔτε παράκλησιν Gvopsívag 
οὔτε λόγον, ἀλλ᾽ ἀναλαβὼν ὅσους ἐκέλευσε μετ᾽ αὐτοῦ 
(“έντουλοι δὲ ἦσαν ἀμφότεροι καὶ Φαώνιος) ἀνήχϑη" 

25 καὶ μικρὸν ὕστερον ἰδόντες ἀπὸ γῆς ἁμιλλώμενον zfy- 
ἴόταρον τὸν βασιλέα προσαναλαμβάνουσιν. Ἐπεὶ δὲ 
καιρὸς ἦν δείπνου καὶ παρεσκεύασεν ὁ ναύκληρος ἐκ 
τῶν παρόντων, ἰδὼν ὁ Φαώνιος οἰκετῶν ἀπορίᾳ τὸν 
Πομπήϊον ἀρχόμενον αὑτὸν ὑπολύειν προσέδραμε καὶ 

80 ὑπέλυσε καὶ συνήλειψε. Καὶ τὸ λοιπὸν ἐκ τούτου πε- 
ριέπων καὶ ϑεραπεύων ὅσα δεσπότας δοῦλοι. μέχρι 
νέψεως ποδῶν καὶ δείπνου παρασκευῆς διετέλεσεν, ὥστε 
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τὴν ἐλευϑεριότητα τῆς ὑπουργίας ἐκείνης ϑεασάμενον 
ἄν τινα καὶ τὸ ἀφελὲς καὶ ἄπλαστον εἰπεῖν" 

Φεῦ τοῖσι γενναίοισιν ὡς ἅπαν καλόν. 
LXXIV. Οὕτω δὲ παραπλεύσας ἐπ᾽ ᾿Δμφιπόλεως 

ἐκεῖϑεν εἰς Μητυλήνην ἐπεραιοῦτο, βουλόμενος τὴν ὅ 

Κορνηλίαν ἀναλαβεῖν καὶ τὸν víóv. "Ézxsi δὲ προσέσχε 
τῇ νήσῳ κατ᾽ αἰγιαλὸν, ἔπεμψεν εἰς πόλιν ἄγγελον, 
οὐχ ὡς ἡ Κορνηλία προσεδόκα τοῖς πρὸς χάριν ἀπαγ- 
γελλομένοις καὶ γραφομένοις ἐλπίξουσα τοῦ πολέμου 
κεκριμένου περὶ ΖΙυρράχιον ἔτι λοιπὸν ἔργον εἶναι 10 

Πομπηΐῳ τὴν Καίσαρος δίωξιν. Ἐν τούτοις οὖσαν αὖ- 
τὴν καταλαβὼν ὁ ἄγγελος ἀσπάσασϑαι μὲν οὐχ ὑπέ- 
usus, τὰ δὲ πλεῖστα καὶ μέγιστα τῶν κακῶν τοῖς δά- 
κρυσι μᾶλλον ἢ τῇ φωνῇ φράσας σπεύδειν ἐκέλευσεν, 

εἰ βούλεταί πως Πομπήϊον ἰδεῖν ἐπὶ νεὼς μιᾶς καὶ ἀλ-- 15 
λοτρίας. Ἡ δὲ ἀκούσασα προήκατο μὲν αὑτὴν χαμᾶξε 
καὶ πολὺν χρόνον ἔκφρων καὶ ἄναυδος ἔκειτο, μόλις δέ 
πῶς ἔμφρων γενομένη καὶ συννοήσασα τὸν καιρὸν οὐκ 
ὄντα ϑρήνων καὶ δακρύων ἐξέδραμε διὰ τῆς πόλεως 
ἐπὶ ϑάλατταν. ᾿Ζ“παντήσαντος δὲ τοῦ Πομπηΐου καὶ δε-- 90 
ξαμένου ταῖς ἀγκάλαις αὐτὴν ὑπερειπομένην καὶ περι-- 
πίπτουσαν ., Ὁρῶ Gs εἶπεν ,, ἄνερ, οὐ τῆς σῆς τύχης 

659 ἔργον, ἀλλὰ τῆς ἐμῆς. προσερριμμένον ἑνὶ σκάφει τὸν 
πρὸ τῶν Κορνηλίας γάμων πεντακοσίαις ναυσὶ ταύτην 
περιπλεύσαντα τὴν ϑάλασσαν. Τί με ἦλϑες ἰδεῖν καὶ 95 
οὐκ ἀπέλιπες τῷ βαρεῖ δαίμονι τὴν καὶ σὲ δυστυχίας 
ἀναπλήσασαν τοσαύτης ; ὃς εὐτυχὴς μὲν ἂν ἥμην γυνὴ 
πρὸ τοῦ Πόπλιον ἐν Πάρϑοις ἀκοῦσαι τὸν παρϑένιον 
ἄνδρα κείμενον ἀποϑανοῦσα, σώφρων δὲ καὶ μετ᾽ ἐκεῖ- 
vov, ὥσπερ ὥρμησα, τὸν ἐμαυτῆς προεμένη βίον ἐσω-- 80 
ξόμην δ᾽ ἄρα καὶ Πομπηΐῳ Μάγνῳ συμφορὰ γενέσϑαι."“ 

LXXV. Ταῦτα εἰπεῖν τὴν Κορνηλίαν λέγουσι, τὸν 
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δὲ Πομπήϊον ἀποκρένασϑαι" .. Μίαν ἄρα, Κορνηλία, 
τύχην ἤδεις τὴν ἀμείνονα, ἢ καὶ σὲ ἴσως ἐξηπάτησεν, 
ὅτι μοι χρόνον πλείονα τοῦ συνήϑους παρέμεινεν. ᾿᾽4λλὰ 
καὶ ταῦτα δεῖ φέρειν γενομένους ἀνθρώπους καὶ τῆς 

5 τύχης ἔτι πειρατέον. Οὐ γὰρ ἀνέλπιστον ἐκ τούτων 
ἀναλαβεῖν ἐκεῖνα τὸν ἐξ ἐκείνων ἐν τούτοις γενόμενον." 
Ἡ μὲν οὖν γυνὴ μετεπέμπετο χρήματα καὶ θεράποντας 
ἐκ πόλδως" τῶν δὲ Μιτυληναίων τὸν Πομπήϊον ἀσπα- 
σαμένων καὶ παρακαλούντων εἰσελθεῖν εἰς τὴν πόλιν, 

Ιοοὐκ ἠθέλησεν, ἀλλὰ κἀκείνους ἐκέλευσε τῷ κρατοῦντι 
πείϑεσϑαι καὶ ϑαρρεῖν᾽ εὐγνώμονα γὰρ εἶναι Καίσαρα 
καὶ χρηστόν. Αὐτὸς δὲ πρὸς Κράτιππον τραπόμενος 
τὸν φιλόσοφον (κατέβη γὰρ ἐκ τῆς πόλεως ὀψόμενος αὐ- 
τὸν), ἐμέμψατο καὶ συνδιηπόρησε βραχέα περὶ τῆς προ- 

ι6 voíag, ὑποκατακλινομένου τοῦ Κρατίππου καὶ παρά- 

γοντος αὐτὸν ἐπὶ τὰς ἀμείνονας ἐλπέδας. ὅπως μὴ 
λυπηρὸς μηδὲ ἄκαιρος ἀντιλέγων εἴη. Ἐπεὶ τὸ μὲν 
ἐρέσϑαι τὸν Πομπήϊον ἦν ὑπὲρ τῆς προνοίας. τὸν δ᾽ 
ἀποφαίνεσϑαι. ὅτι τοῖς πράγμασιν ἤδη μοναρχίας ἔδει 

0 διὰ τὴν κακοπολιτείαν" ἐρέσϑαι δέ, .. Πῶς. ὦ Πομ- 

mate, καὶ τίνι τεκμηρίῳ πεισθῶμεν. ὅτι βέλτιον ἂν σὺ 
τῇ τύχῃ Καίσαρος ἐχρήσω κρατήσας; ᾿4λλὰ ταῦτα μὲν 
ἐατέον ὥσπερ ἔχει τὰ τῶν ϑεῶν."" 

LXXVI. ᾿πναλαβὼν δὲ τὴν γυναῖκα καὶ τοὺς φέλους 
25 ἐκομίζετο προσίσχων ὕρμοις ἀναγκαίοις ὕδωρ ἢ ἀγορὰν 

ἔχουσιν. Εἰς δὲ πόλιν εἰσῆλϑε πρώτην ᾿Δττάλειαν τῆς 
Παμφυλίας. Ἐνταῦϑα δὲ αὐτῷ καὶ τριήρεις τινὲς ἀπήν-- 
τησαν ἐκ Κιλικίας καὶ στρατιῶται συνελέγοντο καὶ τῶν 
συγκλητικῶν πάλιν ξξήκοντα περὶ αὐτὸν ἦσαν. ᾿ἀκούων 

80δὲ καὶ τὸ ναυτικὸν ἔτι συνεστάναι καὶ Κάτωνα πολλοὺς 

στρατιώτας ἀνξιληφότα περαιοῦν εἰς Διβύην ὠδύρετο 
πρὸς τοὺς φίλους, καταμεμφόμενος ἑαυτὸν ἐκβιασϑέντα 
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τῷ πεξῷ συμβαλεῖν, τῇ δὲ κρείττονι ἀδηρίτως δυνάμει 
πρὸς μηδὲν ἀποχρήσασϑαι μηδὲ περιορμίσαι τὸ ναυτι-- 
κὸν, ὅπου κατὰ γῆν σφαλεὶς εὐθὺς ἂν εἶχεν ἀντίπαλον 
ἐκ ϑαλάττης παρεστῶσαν ἀλκὴν καὶ δύναμιν τοσαύτην. 
Οὐδὲν γὰρ ἁμάρτημα Πομπηΐου μεῖξον οὐδὲ δεινότε-- 5 
gov στρατήγημα Καίσαρος ἢ τὸ τὴν μάχην οὕτω μακρὰν 
ἀποσπάσασϑαι τῆς ναυτικῆς βοηϑείας. Οὐ μὴν ἀλλ᾽ 

ἐκ τῶν παρόντων κρένειν τι καὶ πράττειτ' ἀναγκαξόμε- 
vog ἐπὶ τὰς πόλεις περιέπεμπεξ᾽ τὰς δ᾽ αὐτὸς περι-- 

πλέων ἤτει χρήματα καὶ ναῦς ἐπλήρου. Τὴν δ᾽ ὀξύτητα 10 
τοῦ πολεμίου καὶ τὸ τάχος δεδοικώς, μὴ προαναρπάσῃ 

τῆς παρασκευῆς αὐτὸν ἐπελθών. ἐσκόπει καταφυγὴν 
ἐπὶ τῷ παρόντι καὶ ἀναχώρησιν. ᾿Ἐπαρχία μὲν ovv οὐ- 
δεμέα φύξιμος ἐφαίνετο βουλευομένοις αὐτοῖς ; τῶν δὲ 
βασιλειῶν αὐτὸς μὲν ἀπέφαινε τὴν Πάρϑων ἱκανωτά-- 15 

τὴν οὐσαν ἔν ve τῷ παρόντι δέξασϑαι καὶ περιβαλεῖν 
σφᾶς ἀσϑενεῖς ὄντας, αὖθίς τε ῥῶσαι καὶ προπέμψαι 

μετὰ πλείστης δυνάμεως" τῶν δ᾽ ἄλλων οἵ μὲν εἰς Δι- 
βύην καὶ Ἰόβαν ἔτρεπον τὴν γνώμην, Θεοφάνει δὲ τῷ 
“εσβίῳ μανικὸν ἐδόκει, τριῶν ἡμερῶν πλοῦν ἀπέχου-- 30 
σαν Αἴγυπτον ἀπολιπόντα καὶ Πτολεμαῖον, ἡλικίαν μὲν 

ἀντίπαιδα, φιλίας δὲ καὶ χάριτος πατρῴας ὑπόχρεων, 
660 Πάρϑοις ὑποβαλεῖν ἑαυτόν, ἀπιστοτάτῳ γένει, καὶ Ῥω-- 

pete μὲν ἀνδρὶ κηδεστῇ γενομένῳ τὰ δεύτερα λέγοντα 
πρῶτον εἶναι τῶν ἄλλων μὴ ϑέλειν μηδὲ πειρᾶσϑαι τῆς 25 
éxeívov μετριότητος. ᾿ἡρσάκην δὲ ποιεῖσϑαι κύριον ἕαυ-- 
τοῦ τὸν μηδὲ Κράσσου δυνηϑέντα ξῶντος" καὶ γυναῖκα 
νέαν οἴκου τοῦ Σκηπίωνος εἰς βαρβάρους κομίξειν ὕβρει 

καὶ ἀκολασίᾳ τὴν ἐξουσίαν μετροῦντας, qj. κἂν μὴ 
πάϑῃ. δόξῃ δὲ παϑεῖν, δεινόν ἐστιν ἐπὶ τοῖς ποιῆσαι 80 
δυναμένοις γενομένῃ. Τοῦτο μόνον, ὥς φασιν, ἀπέ- 
τρεψε τῆς ἐπὶ τὸν Εὐφράτην ὁδοῦ Πομπήϊον εἰ δή τις 
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ἔτι Πομπηΐου λογισμός, ἀλλ᾽ οὐχὶ δαίμων ἐκείνην ὑφη- 
γεῖτο τὴν ὁδόν. 

LXXVII. Ὡς δ᾽ οὖν ἐνίκα φεύγειν εἰς τὴν Alyv- 
πτον, ἀναχϑεὶς ἀπὸ Κύπρου Σελευκέδι τριήρει μετὰ τῆς 

5 γυναικός (τῶν δ᾽ ἄλλων οἵ μὲν ἐν μακραῖς ὁμοίως ναυ-- 
σίν. οἵ δὲ ἐν ὁλκάσιν ἅμα συμπαρέπλεον), τὸ μὲν πέ- 
λαγος διεπέρασεν ἀσφαλῶς, πυϑόμενος δὲ τὸν IItoAs- 
μαῖον ἐν Πηλουσίῳ καϑῆσϑαι μετὰ στρατιᾶς πολεμοῦντα 

πρὸς τὴν ἀδελφήν, ἐκεῖ κατέσχε προπέμψας τὸν φρά- 
l0covrc τῷ βασιλεῖ καὶ δεησόμενον. Ὁ μὲν ovv Πτολε- 

μαῖος ἦν κομιδῇ νέος" ὁ δὲ πάντα διέπων τὰ πράγματα 
Ποϑεινὸς ἤϑροισε βουλὴν τῶν δυνατωτάτων" ἐδύναντο 
δὲ μέγιστον ovg ἐκεῖνος ἐβούλετο" καὶ λέγειν ἐκέλευσεν 
ἣν ἔχει γνώμην ἕκαστος. Ἦν οὖν δεινὸν περὶ Πομπηΐου 

15 Μάγνου βουλεύεσϑαι Ποϑεινὸν τὸν εὐνοῦχον καὶ Θεό-- 
δοτον τὸν Xiov, ἐπὶ μισϑῷ ῥητορικῶν λόγων διδάσκαλον 
ἀνειλημμένον, καὶ τὸν Αἰγύπτιον “Ἀχιλλᾶν" κορυφαιό- 

τατοι γὰρ ησαν ἐν κατευνασταῖς καὶ τυϑηνοῖς τοῖς ἄλ- 
λοις οὗτοι σύμβουλοι. Καὶ τοιούτου δικαστηρίου ψῆφον 

90 Πομπήϊος ἐπ᾽ ἀγκυρῶν πρόσω τῆς χώρας ἀποσαλεύων 
περιέμενεν, ὃν Καίσαρι σωτηρίας χάριν οὐκ ἦν ἄξιον 
ὀφείλειν. Τῶν μὲν οὖν ἄλλων τοσοῦτον αἱ γνῶμαι διέ- 
στησαν. ὅσον οἵ μὲν ἀπελαύνειν ἐκέλευον, of δὲ καλεῖν 
καὶ δέχεσϑαι τὸν ἄνδρα" Θεόδοτος δὲ δεινότητα λόγου 

25xcl ῥητορείαν ἐπιδεικνύμενος οὐδέτερον ἀπέφηνεν 
ἀσφαλές, ἀλλὰ δεξαμένους μὲν ξξειν Καίσαρα πολέμιον 
καὶ δεσπότην Πομπήϊον, ἀπωσαμένους δὲ καὶ Πομπηΐῳ 
τῆς ἐκβολῆς ὑπαιτίους ἔσεσϑαν καὶ Καίσαρι τῆς διώ-- 

Beoc κράτιστον οὐν εἶναι μεταπεμψαμένους ἀνελεῖν 
βοτὸν ἄνδρα" καὶ γὰρ ἐκείνῳ χαριεῖσϑαι καὶ τοῦτον οὐ 

φοβήσεσϑαι. Προσεπεῖπε δὲ διαμειδιάσας, ὥς φασιν, 
ὅτι νεκρὸς οὐ δάκνει. 
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LXXVIIL Ταῦτα κυρώσαντες ἐπ᾽ AquAAG ποιοῦν- 
ται τὴν πρᾶξιν. Ὁ δὲ Xemvüuióv τινα πάλαι γεγονότα 
Πομπηΐου ταξέαρχον παραλαβὼν καὶ Σάλβιον ἕτερον 
ἑκατοντάρχην καὶ τρεῖς ἢ τέτταρας ὑπηρέτας ἀνήχϑη 
πρὸς τὴν Πομπηΐου ναῦν. Ἔτυχον δὲ πάντες εἰς αὐτὴν 5 
of δοκιμώτατοι τῶν συμπλεόντων ἐμβεβηκότες, ὅπως 
εἰδεῖεν τὸ πραττόμενον. "s οὖν εἶδον οὐ βασιλικὴν 
οὐδὲ λαμπρὰν οὐδὲ ταῖς Θεοφάνους ἐλπίσιν ὁμοίαν 
ὑποδοχήν, ἀλλ᾽ ἐπὶ μιᾶς ἁλιάδος προσπλέοντας ὀλίγους 
ἀνθρώπους, ὑπεέδοντο τὴν ὀλιγωρίαν καὶ τῷ Πομπηΐῳ 10 

παρήνουν sig πέλαγος ἀνακρούεσϑαι τὴν ναῦν, ἕως ἔξω 
βέλους εἰσίν. Ἐν τούτῳ δὲ πελαξούσης τῆς ἁλιάδος 
φϑάσας ὁ Σιεπτίμιος ἐξανέστη καὶ Ῥωμαϊστὶ τὸν Ilou- 
πήϊον αὐτοκράτορα προσηγόρευσεν. Ὁ δὲ ᾿Δχιλλᾶς 
ἀσπασάμενος αὐτὸν Ἑλληνιστὶ παρεκάλει μετελϑ'εῖν εἰς 15 
τὴν ἁλιάδα" τέναγος γὰρ εἶναι πολὺ καὶ βάϑος οὐκ 
ἔχειν πλόϊμον τριήρϑι τὴν ϑάλατταν ὑπόψαμμον οὖσαν. 
“ἅμα δὲ καὶ ναῦς τινες ἑωρῶντο τῶν βασιλικῶν πλη- 
οούμεναι, καὶ τὸν αἰγιαλὸν ὁπλῖται κατεῖχον. ὥστ᾽ 
ἄφυκτα καὶ μεταβαλλομένοις ἐφαίνετο, καὶ προσῆν τὸ 30 
διδόναι τοῖς φονεῦσι τὴν ἀπιστίαν αὐτὴν τῆς ἀδικίας 

661 ἀπολογίαν. ᾿Ζσπασάμενος οὖν τὴν Κορνηλίαν προαπο-- 
ϑρηνοῦσαν αὐτοῦ τὸ τέλος, καὶ δύο ἑκατοντάρχας προ- 
ἐμβῆναι κελεύσας καὶ τῶν ἀπελευϑέρων ἕνα Φίλιππον 

καὶ ϑεράποντα Σκύϑην ὄνομα, δεξιουμένων αὐτὸν ἤδη 25 
τῶν περὶ vov 4χιλλᾶν ἐκ τῆς ἁλιάδος, μεταστραφεὶς πρὸς 
τὴν γυναῖκα καὶ τὸν υἱὸν εἶπε Σοφοκλέους ἰαμβεῖα" 

Ὅστις δὲ πρὸς τύραννον ἐμπορεύεται. 
κείνου ᾽στὶ δοῦλος, x&v ἐλεύϑερος μόλῃ. 

LXXIX. Ταῦτα δ᾽ ἔσχατα πρὸς τοὺς ἑαυτοῦ φϑεγ--80 
ξάμενος ἐνέβη" καὶ συχνοῦ διαστήματος ὄντος ἐπὶ τὴν 
γῆν ἀπὸ τῆς τριήρους. ὡς οὐδεὶς παρὰ τῶν συμπλεόν-- 
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τῶν ἐγένετο λόγος φιλάνθρωπος πρὸς αὐτὸν, ἀποβλέ- 
ψας εἰς τὸν Σεπτίμιον., Οὐ δή πού ce  sixev ,,£yà 
γεγονότα συστρατιώτην ἐμὸν ἀμφιγνοῶ;““ κἀκεῖνυς 
ἐπένευσε τῇ κεφαλῇ μόγον, οὐδὲν προσειπὼν οὐδὲ φι- 

5 λοφρονηϑείς. Πολλῆς οὖν πάλιν οὔσης σιωπῆς ὁ Πομ-- 

πήϊος ἔχων ἐν βιβλίῳ μικρῷ γεγραμμένον ὑπ᾽ αὐτοῦ 
λόγον Ἑλληνικόν, ᾧ παρεσκεύαστο χρῆσϑαι πρὸς τὸν 
Πτολεμαῖον, ἀνεγίνωσκεν. fc δὲ τῇ γῇ προσεπέλαξον, 
ἡ μὲν Κορνηλία μετὰ τῶν φίλων ἐκ τῆς τριήρους περι- 

10 παϑὴς οὖσα τὸ μέλλον ἀπεσκοπεῖτο, καὶ ϑαρρεῖν ἤρχετο 
πολλοὺς ὁρῶσα πρὸς τὴν ἀπόβασιν τῶν βασιλικῶν οἷον 
ἐπὶ τιμῇ καὶ δεξιώσει συνερχομένους. Ἐν τούτῳ δὲ τὸν 
Πομπήϊον τῆς τοῦ Φιλίππου λαμβανόμενον χειρός, ὅπως 

ῥᾷον ἐξανασταίη, Σεπτίμιος ὄπισϑεν τῷ ξίφει διελαύ- 
Ιόνξδι πρῶτος, εἶτα Σάλβιος μετ᾽ ἐκεῖνον, εἶτα ᾿Αχιλλᾶς 

ἐσπάσαντο τὰς μαχαίρας. Ὁ δὲ ταῖς χεοσὶν ἀμφοτέραις 
τὴν τήβεννον ἐφελκυσάμενος κατὰ τοῦ προσώπου,μηδὲν 
εἰπὼν ἀνάξιον ἑαυτοῦ μηδὲ ποιήσας, ἀλλὰ στενάξας 
μόνον ἐνεκαρτέρησε ταῖς πληγαῖς, ἑξήκοντα μὲν ἑνὸς 

0 δέοντα βεβιωκὼς ἔτη, μιᾷ δ᾽ ὕστερον ἡμέρᾳ τῆς γενε- 
ϑλίου τελευτήσας τὸν βίον. 

LXXX. Οἱ δ᾽ ἀπὸ τῶν νεῶν ὡς ἐϑεάσαντο τὸν φό- 
vov, οἰμωγὴν ἐξάκουστον ἄχρι τῆς γῆς ἐκχέαντες ἔφυ- 
yov, ἀράμενοι τὰς ἀγκύρας κατὰ τάχος. Καὶ πνεῦμα 

25 λαμπρὸν ἐβοήϑει πελαγίοις ὑπεκϑέουσιν, ὥστε βουλο- 
μένους διώκειν ἀποτραπέσθαι τοὺς Αἰγυπτίους. Τοῦ 
δὲ Πομπηΐου τὴν μὲν κεφαλὴν ἀποτέμνουσι, τὸ δὲ ἄλλο 
σῶμα γυμνὸν ἐκβαλόντες ἀπὸ τῆς ἁλιάδος τοῖς δεομέ- 
νοῖς τοιούτου ϑεάματος ἀπέλιπον. Παρέμεινε δὲ αὐτῷ 

80 Φέλιππος. ἕως ἐγένοντο μεστοὶ τῆς ὄψεως" εἶτα περι- 
λούδας τῇ ϑαλάσσῃ τὸ σῶμα καὶ χιτωνίῳ τινὶ τῶν ἕαυ- 
τοῦ περιστείλας, ἄλλο δὲ οὐδὲν ἔχων, ἀλλὰ περισκοπων 
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τὸν αἰγιαλὸν εὗρε μικρᾶς ἁλιάδος λείψανα, παλαιὰ μὲν, 
ἀρκοῦντα δὲ νεκρῷ γυμνῷ καὶ οὐδὲ ὅλῳ πυρκαϊὰν 
ἀναγκαίαν παρασχεῖν. Ταῦτα συγκομίξοντος αὐτοῦ καὶ 

συντιϑέντος ἐπιστὰς ἀνὴρ Ῥωμαῖος ἤδη γέρων. τὰς δὲ 
πρώτας στρατείας ἔτι νέος Πομπηΐῳ συνεστρατευμένος 5 
» Τίς ὦν. ὦ ἄνϑρωπε“" ἔφη .. ϑάπτειν διανοῇ Μάγνον 
Πομπήϊον ;““ Ἐκείνου δὲ φήσ ἧς ἀπελεύϑερος" ομπήϊον:; κείνου δὲ φήσαντος, ὡς ἀπελεύϑερος 
44A. οὐ μόνῳ σοί“ ἔ τοῦτο τὸ καλὸν ὑπάρξει" » μονῷ 9o 9j » τ vzeco I 

[4 , ^w ' 

κἀμὲ δὲ ὥσπερ εὑρήματος εὐσεβοῦς δέξαι κουνωνόν, ὡς 
μὴ κατὰ πάντα μέμφωμαι τὴν ἀποξένωσιν ἀντὶ πολλῶν 10 
ἀνιαρῶν τοῦτο γοῦν εὑράμενος, ἄψασϑαι καὶ περιστεῖ-- 
λαι ταῖς ἐμαῖς χερσὶ τὸν μέγιστον αὐτοκράτορα Ῥω-- 
μαίων.““ Οὕτω μὲν ἐκηδεύετο Πομπήϊος... Τῇ δ᾽ vovs- 

’ , / 2 3 . , , 
ραίᾳ 4ξύκιος Δέντλος ovx εἰδὼς τὰ πεπραγμένα πλέων 

ἀπὸ Κύπρου καὶ παρὰ γῆν κομιξόμενος. ὡς εἶδε νεκροῦ 15 
πυρὰν καὶ παρεστῶτα τὸν Φίλιππον, οὕπω καϑορώμε-- 

νος" 5 Τίς ἄρα ““ ἔφη 70 πεπρωμένον ἐνταῦϑα τελέσας 
ἀναπέπαυται: 4 καὶ μικρὸν διαλιπὼν καὶ στενάξας 
Τάχα 08 εἶπε ..σύ. Πομπήϊε Máyve.^ Καὶ μετὰ μι-- 

Ml 3 N 3 ’ - 

xgov ἀποβὰς καὶ συλληφϑεὶς ἀπέϑανε. Τοῦτο Πομπηΐου 30 
069 τέλος. Οὐ πολλῷ δὲ ὕστερον Καῖσαρ ἐλϑὼν εἰς 4- 

γυπτον ἄγους τοσούτου καταπεπλησμένην τὸν μὲν προσ-- 
φέροντα τὴν κεφαλὴν ὡς παλαμναῖον ἀπεστράφη, τὴν 
δὲ σφραγῖδα τοῦ Πομπηΐου δεξάμενος ἐδάκρυσεν" ἦν 
δὲ γλυφὴ λέων ξιφήρης. ᾿Ζ4χιλλᾶν δὲ καὶ Ποϑεινὸν ἀπέ- 35 

. ἘΠ UN M ΄ 3 3 M 
σφαξεν" αὐτὸς δὲ ὁ βασιλεὺς μάχῃ λειφϑεὶς περὶ τὸν 

ποταμὸν ἠφανίσϑη. Θεόδοτον δὲ τὸν σοφιστὴν ἡ μὲν 
ἐκ Καίσαρος δίχη παρῆλϑε' φυγὼν γὰρ Αἴγυπτον 
ἐπλανᾶτο ταπεινὰ πράττων καὶ μισούμενος" Βροῦτος 
δὲ Μάρκος, ὅτε Καίσαρα κτείνας ἐκράτησεν. ἐξευρὼν 30 
αὐτὸν ἐν Aoía καὶ πᾶσαν αἰκίαν αἰκισάμενος ἀπέκτεινε. 

PLUT. viT. III. 18 
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Τὰ δὲ λείψανα vov Πομπηΐου Κορνηλία δεξαμένη xo- 
μισϑέντα περὶ τὸν AABavóv ἔϑηκεν. 

δ 

[4ΓΗΣΙΔΑΟΥ ΚΑΙ ΠΟΜΠΗΙΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΙΣΙ 

ι. Ἐχκειμένων οὖν τῶν βίων ἐπιδράμωμεν τῷ λόγῳ 

10ταχέως τὰ ποιοῦντα τὰς διαφορὰς παρ᾽ ἄλληλα συνάγον-" 
τες. Ἔστι δὲ ταῦτα" πρῶτον. ὅτι Πομπήϊος ἐκ τοῦ δι- 
καιοτάτου τρόπου παρῆλϑεν εἰς δύναμιν καὶ δόξαν, αὐὖ- 
τὸς ὁρμηϑεὶς ἀφ᾽ ἑαυτοῦ καὶ πολλὰ καὶ μεγάλα Σύλλᾳ 
τὴν Ἰταλίαν ἀπὸ τῶν τυράννων ἐλευϑεροῦντι συγκα- 

15 τεργασάμενος, ᾿4γησίλαος δὲ τὴν βασιλείαν ἔδοξε λαβεῖν 
οὔτε τὰ πρὸς ϑεοὺς ἄμεμπτος οὔτε τὰ πρὸς ἀνθρώπους, 

κρίνας νοϑείας “εωτυχίδην. ὃν υἱὸν [αὐτοῦ] ἀπέδειξεν 

ὁ ἀδελφὸς γνήσιον, τὸν δὲ χρησμὸν κατειρωνευσάμενος 
τὸν περὶ τῆς χωλότητος. Ζ᾽εύτερον. ὅτι Πομπήϊος Συλ-- 

204«av καὶ ξῶντα τιμῶν διετέλεσε καὶ τεϑνηκότος ἐκή- 
δευσε βιασάμενος “έπιδον τὸ σῶμα, καὶ τῷ παιδὶ Φαύ- 
στῷ τὴν αὑτοῦ ϑυγατέρα συνῴκισεν, ᾿Δγησίλαος δὲ 
“ύσανδρον ἐκ τῆς τυχούσης προφάσεως ὑπεξέρριψε καὶ 
καϑύβοισε. Καίτοι Σύλλας μὲν οὐκ ἐλαττόνων ἔτυχεν 

255 Πομπηΐῳ παρέσχεν, ᾿4γησίλαον δὲ Μύσανδρος καὶ 
τῆς Σπάρτης βασιλέα καὶ τῆς Ἑλλάδος στρατηγὸν ἐποί- 
ησε. Τρίτον δὲ a περὶ τὰ πολιτικὰ τῶν δικαέων παρα- 
βάσεις Πομπηΐῳ μὲν 0i οἰκειότητας ἐγένοντο" τὰ γὰρ 
πλεῖστα Καίσαρι καὶ Σικηπέωνι συνεξήμαρτε κηδεσταῖς 

30 οὖσιν" ᾿4γησίλαος δὲ Σφοδρίαν μὲν ἐφ᾽ οἷς ̓ 4ϑηναίους 
ἠδίκησεν ἀποθανεῖν ὀφείλοντα τῷ τοῦ παιδὸς ἔρωτι 
χαριξόμενος ἐξήρπασε, Φοιβίδα δὲ Θηβαίους παρασπον- 
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δήσαντι δῆλος ἦν δι᾽ αὐτὸ τὸ ἀδίκημα προϑύμως βοη- 

ϑῶν. Καϑόλου δὲ ὅσα Ῥωμαίους δι᾿ αἰδῶ Πομπήϊος ἢ 
ἄγνοιαν αἰτίαν ἔσχε βλάψαι. ταῦτα ϑυμῷ καὶ φιλονει-- 
κίᾳ “ακεδαιμονίους ᾿4γησίλαος ἔβλαψε τὸν Βοιώτιον 

ἐκκαύσας πόλεμον. 5 

IL. Εἰ δὲ καὶ τύχην τινὰ τῶν ἀνδρῶν ἑκατέρου τοῖς 
σφάλμασι προσοιστέον, ἀνέλπιστος μὲν ἡ Πομπηΐου 
Ῥωμαίοις, ᾿4γησίλαος δὲ Μακεδαιμονέους ἀκούοντας καὶ 
προειδότας οὐκ εἴασε φυλάξασϑαι τὴν χωλὴν βασιλείαν. 
Καὶ γὰρ εἰ μυριάκις ἠλέγχϑη “εωτυχέίδης ἀλλότριος εἶ-- 10 
ναι καὶ νόϑος, οὐκ ἂν ἠπόρησαν Εὐρυπωντέδαι yvü- 
σιον καὶ ἀρτίποδα τῇ Σπάρτῃ βασιλέα παρασχεῖν. εἰ 
μὴ δι᾽ ᾿4γησίλαον ἐπεσκότησε τῷ χρησμῷ “Ἕύσανδρος. 
Οἷον μέντοι τῇ περὶ τῶν τρεσάντων ἀπορίᾳ προσήγαγεν ὁ 

᾿Δγησίλαος ἴαμα μετὰ τὴν ἐν Δεύκτροις ἀτυχίαν, κελεύ-- ᾿ξ 
σας τοὺς νόμους ἐκείνην τὴν ἡμέραν καϑεύδειν, οὐ γέ- 
yovev ἄλλο σόφισμα πολιτικόν, οὐδ᾽ ἔχομέν τι τοῦ Πομ-- 
πηΐου παραπλήσιον, ἀλλὰ τοὐναντίον οὐδ᾽ οἷς αὐτὸς 
ἐτέϑει νόμοις Qevo δεῖν ἐμμένειν, τὸ δύνασθαι μέγα τοῖς 
φίλοις évà δικνύμενορ. Ὁ δὲ εἰς ἀνάγκην καταστὰς τοῦ 30 
λῦσαι τοὺς νόμους ἐπὶ τῷ σῶσαι τοὺς πολίτας, ἐξεῦρε 
τρόπον ᾧ μήτε ἐκείνους βλ ἄψουσι μήτε ὅπως οὐ βλά- 

VoL λυϑήσονται. Τίϑεμαι δὲ κἀκεῦνο τὸ ἀμίμητον ἔρ-- 

yov &ls πολιτικὴν ἀρετὴν τοῦ ᾿4γησιλάου, τὸ δεξάμενον 
τὴν σκυτάλην ἀπολιπεῖν τὰς ἐν Acío πράξεις. Οὐ γάρ, 25 
ὡς Πομπήϊος, ἀφ᾽ ὧν ἑαυτὸν ἐποίει μέγαν ὠφέλει τὸ 

668 κοινόν, ἀλλὰ τὸ τῆς πατρέδος σκοπῶν τηλικαύτην ἀφῆκε 

δύναμιν καὶ δόξαν, ἡλίκην οὐδεὶς πρότερον οὐδὲ ὕστε-- 
ρον πλὴν ᾿4λέξανδρος ἔσχεν. 

III. ᾿4π᾿ ἄλλης τοίνυν ἀρχῆς. ἐν ταῖς στρατηγίαις 30 

καὶ τοῖς πολεμικοῖς ἀριϑμῷ μὲν τροπαίων καὶ μεγέϑει 

δυνάμεων, ἃς ἐπηγάγετο Πομπήϊος. καὶ πλήϑει παρα- 
18* 



216 ILAOTTAPXOT 

τάξεων. ἃς ἐνίκησεν, οὐδ᾽ ἂν ὁ Ξενοφῶν μοι δοκεῖ πα- 
ραβαλεῖν τὰς ᾿Δ4γησιλάου νίκας, ᾧ διὰ τάλλα καλὰ κα- 
ϑάπερ γέρας ἐξαίρετον δέδοται καὶ γράφειν ὃ βούλοιτο 
καὶ λέγειν περὶ τοῦ ἀνδρός. Οἶμαι δὲ καὶ τῇ πρὸς τοὺς 

5 πολεμίους ἐπιεικείᾳ διαφέρειν τὸν ἄνδρα τοῦ ἀνδρός. 
Ὁ μὲν γὰρ ἀνδραποδίσασϑαι Θήβας καὶ Μεσσήνην ἐξου--: 
κέσασϑαι βουλόμενος, ἣν μὲν ὁμόκληρον τῆς πατρίδος, 
ἣν δὲ μητρόπολιν τοῦ γένους, παρ᾽ οὐδὲν ἦλϑε τὴν 
Σπάρτην ἀποβαλεῖν" ἀπέβαλε δὲ τὴν ἡγεμονίαν ὁ δὲ 

τοχαὶ τῶν πειρατῶν τοῖς μεταβαλομένοις πόλεις ἔδωκε 
καὶ Τιγράνην τὸν ousvíov βασιλέα γενόμενον ἐφ᾽ 
ἑαυτῷ ϑριαμβεῦσαι σύμμαχον ἐποιήσατο φήσας ἡμέρας 
μιᾶς αἰῶνα προτιμᾶν. Εἰ μέντοι τοῖς μεγέστοις καὶ κυ- 
οιωτάτοις εἰς τὰ ὅπλα πράγμασι καὶ λογισμοῖς προστί- 

1ς9ϑεται πρωτεῖον ἀρετῆς ἀνδρὸς ἡγεμόνος, οὐ μικρὸν ὁ 
“άκων τὸν Ῥωμαῖον ἀπολέλοιπε. Πρῶτον μὲν γὰρ οὐ 
προήκατο τὴν πόλιν οὐδ᾽ ἐξέλιπεν ἕπτὰ μυριάσι στρα-- 
τοῦ τῶν πολεμίων ἐμβαλόντων ὀλίγους ἔχων ὁπλίέτας 
καὶ προνενικημένους ἐν “εύκτροις᾽ Πομπήϊος δὲ, πεν-- 

90 τακισχιλίοις μόνοις καὶ τριακοσίοις μίαν Καίσαρος πό- 

λιν Ἰταλικὴν καταλαβόντος, ἐξέπεσε τῆς Ῥώμης ὑπὸ 
δέους, ἢ τοσούτοις εἴξας ἀγεννῶς ῇ πλείονας ψευδῶς εἰ-- 

κάσας᾽ καὶ συσκευασάμενος τὰ τέχνα καὶ τὴν γυναῖκα 
αὑτοῦ. τὰς δὲ τῶν ἄλλων πολιτῶν ἐρήμους ἀπολιπὼν 

25£pvys, δέον ἢ κρατεῖν μαχόμενον ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἢ 
δέχεσϑαι διαλύσεις παρὰ τοῦ κρείττονος" ἦν γὰρ πολί- 
τῆς καὶ οἰκεῖος" νῦν δὲ ᾧ στρατηγίας χρόνον ἐπιμετρῆ- 
da, καὶ ὑπατείαν ψηφίσασϑαι δεινὸν ἡγεῖτο. τούτῳ 
παρέσχε λαβόντι τὴν πόλιν εἰπεῖν πρὸς Μέτελλον, ὅτι 

δοκἀκεῖνον αἰχμάλωτον αὑτοῦ νομίξει καὶ τοὺς ἄλλους 

ἅπαντας. 

IV. Ὃ τοένυν ἔργον ἐστὶν ἀγαϑοῦ στρατηγοῦ μά- 
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λιστα. κρείττονα μὲν ὄντα βιάσασϑαι vovg πολεμίους 
μάχεσϑαι, λειπόμενον δὲ δυνάμει μὴ βιασϑῆναι, τοῦτο 
ποιῶν ᾿Δγησίλαος «el διεφύλαξεν ἑαυτὸν ἀνίκητον" 
Πομπήϊον δὲ Καῖσαρ, οὗ μὲν ἦν ἐλάττων, διέφυγε μὴ 
βλαβῆναι, καϑὸ δὲ κρείττων ἦν. ἠνάγκασεν ἀγωνισά- 5 
gevov τῷ πεξῷ περὶ πάντων σφαλῆναι, καὶ κύριος. &U- 

ϑὺς qv χρημάτων καὶ ἀγορᾶς καὶ ϑαλάττης, ὑφ᾽ ὧν 
διεπέπρακτο ἂν ἄνευ μάχης ἐκείνοις προσόντων. Τὸ 
δ᾽ ὑπὲρ τούτων ἀπολόγημα μέγιστόν ἐστιν ἔγκλημα 
στρατηγοῦ τηλικούτου. Νέον μὲν γὰρ ἄρχοντα ϑορύ-- 10 
βοις καὶ καταβοήσεσιν εἰς μαλακίαν καὶ δειλίαν ἐπιτα-- 
ραχϑέντα τῶν ἀσφαλεστάτων ἐκπεσεῖν λογισμῶν εἰκός 
ἐστι καὶ συγγνωστόν" Πομπήϊον δὲ Μάγνον, οὗ Ῥω- 
μαῖοι τὸ μὲν στρατόπεδον πατρίδα, σύγκλητον δὲ τὴν 
σκηνήν. ἀποστάτας δὲ καὶ προδότας τοὺς ἐν Ῥώμῃ πο- 18 
λιτευομένους καὶ στρατηγοῦντας καὶ ὑπατεύοντας ἐκά- 
Aovv, ἀρχόμενον δὲ ὑπ᾽ οὐδενὸς ἔγνωσαν, πάσας δὲ 
αὐτοκράτορα στρατευσάμενον ἄριστα τὰς στρατείας, τίς 
ἂν ἀνάσχοιτο τοῖς Φαωνίου σκώμμασι καὶ Ζομετίου, καὶ 
ἵνα μὴ ““γαμέμνων λέγηται, παρ᾽ ἐλάχιστον ἐκβιασϑέντα 90 
τὸν περὶ τῆς ἡγεμονίας καὶ ἐλευϑερίας ἀναρρῖψαι κίν-- 
δυνον; ὃς δἰ μόνον ἐσκόπει τὸ παρ᾽ ἡμέραν ἄδοξον, 
ὥφειλεν ἀντιστὰς ἐν ἀρχῇ διαγωνίσασϑαι περὶ τῆς "Pa- 
μῆς, ἀλλὰ μὴ τὴν φυγὴν ἐκείνην ἀποφαίνων στρατή- 
γημα Θεμιστόκλειον ὕστερον ἐν αἰσχρῷ τίϑεσϑαι τὴν év95 

θ64 Θετταλίᾳ πρὸ μάχης διατριβήν. Οὐ γὰρ ἐκεῖνό γε στά- 
διον αὐτοῖς καὶ ϑέατρον ἐναγωνίσασϑαι περὶ τῆς ἡγε- 

μονίας ὁ ϑεὸς ἀπέδειξε τὸ Φαρσάλιον πεδίον, οὐδὲ ὑπὸ 

κήρυκος ἐκαλεῖτο μάχεσϑαι κατιὼν ἢ λιπεῖν ἑτέρῳ τὸν 
στέφανον, ἀλλὰ πολλὰ μὲν πεδία, μυρίας δὲ πόλεις καὶ 80 
γῆν ἄπλετον ἡ κατὰ ϑάλατταν εὐπορία παρέσχε βουλο-- 
μένῳ μιμεῖσϑαι Μάξιμον καὶ Μάριον καὶ “εύκολλον καὶ 
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αὐτὸν AyuoíAaov, ὃς οὐκ ἐλάττονας μὲν ἐν Σπάρτῃ 9o- 
ρύβους ὑπέμεινε βουλομένων Θηβαίοις ὑπὲρ τῆς χώρας 
μάχεσϑαι, πολλὰς δ᾽ ἐν Αἰγύπτῳ διαβολὰς καὶ κατηγορίας 
καὶ ὑπονοίας τοῦ βασιλέως ἤνεγκεν ἡσυχίαν ἄγειν xs- 

5 AeUcv, χρησάμενος δὲ τοῖς ἀρίστοις ὡς ἐβούλετο Ào- 
γισμοῖς. οὐ μόνον Αἰγυπτίους ἄκοντας ἔσωσεν, οὐδὲ 
τὴν Σπάρτην ἐν τοσούτῳ σεισμῷ μόνος ὀρϑὴν ἀεὶ διε-- 
φύλαξεν. ἀλλὰ καὶ τρόπαιον. ἔστησε κατὰ Θηβαίων ἐν 

τῇ πόλει, τὸ νικῆσαι παρασχὼν αὖϑις ἐκ τοῦ τότε μὴ 
10 προαπολέσϑαι βιασαμένους. Ὅϑεν ᾿4γησίλαος μὲν ὑπὸ 

τῶν βιασϑέντων ὕστερον ἐπῃνεῖτο σωϑέντων, Πομπή- 
Log δὲ δι΄ ἄλλους ἁμαρτὼν αὐτούς, oic ἐπείσϑη. κατη- 
γόρους εἶχε. Καίτοι φασί τινες, ὡς ὑπὸ τοῦ πενϑεροῦ 
Σκηπίωνος ἐξηπατήϑη᾽ τὰ γὰρ πλεῖστα τῶν χρημάτων 

15 ὧν ἐκόμιξεν ἐξ ᾿Ζσίας βουλόμενον αὐτὸν νοσφίσασϑαι 
καὶ ἀποκρύψαντα κατεπεῖξαι τὴν μάχην, ὡς οὐκέτι χρη- 
μάτων ὄντων. Ὃ κἂν ἀληϑὲς qv, παϑεῖν οὐκ ὥφειλεν 

ὁ στρατηγός, οὐδὲ ῥαδίως οὕτω παραλογισϑεὶς ἀποκυν- 

δυνεῦσαι περὶ τῶν μεγίστων. Ἐν μὲν οὖν τούτοις ov- 
20 τῶς ἑκάτερον ἀποϑεωροῦμεν. 

V. Εἰς Αἴγυπτον δ᾽ ὁ μὲν ἐξ ἀνάγκης ἔπλευσε φεύ- 
yov, ὁ δὲ οὔτε καλῶς οὔτε ἀναγκαίως ἐπὶ χρήμασιν, 
ὅπως ἔχῃ τοῖς Ἔλλησι πολεμεῖν ἀφ᾽ ὧν τοῖς βαρβάροις 
ἐστρατήγησεν. Εἶτα ἃ διὰ Πομπήϊον Αἰγυπτίοις ἐγκα-- 

25 λοῦμεν. ταῦτα Αἰγύπτιοι κατηγοροῦσιν ᾿4γησιλάου. Ὁ 
μὲν γὰρ ἠδικήϑη πιστεύσας, ὁ δὲ πιστευϑεὶς ἐγκατέ-- 
λιπε καὶ μετέστη πρὸς τοὺς πολεμοῦντας οἷς ἔπλευσε 
συμμαχήσων. 
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l. Τὸν ᾿“λεξανδρου τοῦ βασιλέως βίον καὶ τοῦ 5 
Καίσαρος, vp οὗ κατελύϑη Πομπήϊος, ἐν τούτῳ τῷ 
βιβλίῳ γφάφοντες. διὰ τὸ πλῆϑος τῶν ὑποκειμένων 

πράξεων οὐδὲν ἄλλο προεροῦμεν ῇ παραιτησόμεϑα τοὺς 
ἀναγινώσκοντας, ἐὰν μὴ πάντα μηδὲ καϑ' ἕκαστον 
ἐξειργασμένως τι τῶν περιβοήτων ἀπαγγέλλωμεν, ἀλλὰ 10 
ἐπιτέμνοντες τὰ πλεῖστα, μὴ συκοφαντεῖν. Οὔτε γὰρ 
ἱστορίας γράφομεν. ἀλλὰ βίους, οὔτε ταῖς ἐπιφανεστά- 
ταῖς πράξεσι πάντως ἔνεστι δήλωσις ἀρετῆς ἢ κακίας, 

665 ἀλλὰ πρᾶγμα βραχὺ πολλάκις καὶ ῥῆμα. καὶ παιδιά τις 
ἔμφασιν ἤϑους ἐποίησε μᾶλλον ἢ μάχαι μυριόνεκροι καὶ 1ό 
παρατάξεις αἴ μέγισται καὶ πολιορκίαι πόλεων. Ὥσπερ 

ovv οἵ ἑωγράφοι τὰς ὁμοιότητας ἀπὸ τοῦ προσώπου καὶ 
τῶν περὶ τὴν ὄψιν εἰδῶν, οἷς ἐμφαίνεται τὸ 90g, ἀνα- 
λαμβάνουσιν, ἐλάχιστα τῶν λοιπῶν μερῶν φροντίζοντες; 

οὕτως ἡμῖν δοτξον εἰς τὰ τῆς ψυχῆς σημεῖα μᾶλλον ἔν--20 

δύεσθαι καὶ διὰ τούτων εἰδοποιεῖν τὸν ἑκάστου βίον, 
ἐάσαντας ἑτέροις τὰ μεγέϑη καὶ τοὺς ἀγῶνας. 

I. ᾿ζλέξανδρος ὅτι τῷ γένει πρὸς πατρὸς μὲν ἦν 
Ἡρακλείδης ἀπὸ Καράνου. πρὸς δὲ μητρὸς 4ἰακίδης 
ἀπὸ Νεοπτολέμου. τῶν πάνυ πεπιστευμένων ἐστί. 4έ- 30 
γεται δὲ Φίλιππος ἐν Σαμοϑοάκῃ τῇ Ὀλυμπιάδι συμ- 
μυηϑεὶς αὐτός ve μειράκιον ὧν ἔτι κἀκείνης παιδὸς ὁρ- 
φανῆς γονέων ἐρασϑῆναι καὶ τὸν γάμον οὕτως ἁρμόσαι, 
πείσας τὸν ἀδελφὸν αὐτῆς AovuBav. Ἡ μὲν ovv νύμφη 

πρὸ τῆς νυκτός, 7] συνείρχϑησαν εἰς τὸν ϑάλαμον, ἔδοξε: 30 

βροντῆς γενομένης ἐμπεσεῖν αὐτῆς τῇ γαστρὶ κεραυνόν, 
ἐκ δὲ τῆς πληγῆς πολὺ πῦρ ἀναφϑέν. εἶτα ῥηγνύμενον 
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εἰς φλόγας πάντη φερομένας διαλυϑῆναι. Ὁ δὲ Φίλιπ- 

zog ὑστέρῳ χρόνῳ μετὰ τὸν γάμον εἶδεν ὦ ὄναρ αὑτὸν 
ἐπιβάλλοντα σφραγῖδα τῇ γαστρὶ τῆς γυναικός" ἡ δὲ 
γλυφὴ τῆς σφραγῖδος, ὡς Gero, λέοντος εἶχεν εἰκόνα. 

ὁ Τῶν δὲ ἄλλων μάντεων ὑφορωμένων τὴν ὄψιν, ὡς 
ἀκριβεστέρας φυλακῆς δεομένων τῷ Φιλίππῳ τῶν περὶ 
τὸν γάμον. ᾿Φρέστανδρος o Τελμησσεὺς κύειν ἔφη τὴν 
ἄνθρωπον, οὐθὲν γὰρ ἀποσφραγέξεσθϑαι τῶν κενῶν, 
καὶ κύειν παῖδα ϑυμοειδῆ καὶ λεοντώδη τὴν φύσιν. 

104998 δέ ποτε καὶ δράκων κοιμωμένης τῆς Ὀλυμπιάδος 
παρεκτεταμένος τῷ σώματι᾽ καὶ τοῦτο μάλιστα τοῦ Φι- 
λίππου τὸν ἔρωτα καὶ τὰς φιλοφροσύνας ἀμαυρῶσαι 
λέγουσιν, ὡς μηδὲ φοιτᾶν ἔτι πολλάκις παρ᾽ αὐτὴν 
ἀναπαυσόμενον. εἴτε δείσαντά τινας μαγείας ἐπ᾽ αὐτῷ 

18 καὶ φάρμακα τῆς γυναικός, εἴτε τὴν ὁμιλίαν ὡς κρείτ-- 

τονι συνούσης ἀφοσιούμενον. Ἕτερος δὲ περὶ τούτων 
ἐστὶ λόγος. ὡς πᾶσαι μὲν αἵ τῇδε γυναῖκες ἔνοχοι τοῖς 

Ὀρφικοῖς οὖσαι καὶ τοῖς περὶ τὸν ΖΙιόνυσον ὀργιασμοῖς 
ἐκ τοῦ πάνυ παλαιοῦ, Κλώδωνές τε καὶ Μιμαλλόνες 

20 ἐπωνυμίαν ἔχουσαι, πολλὰ ταῖς Ἠδωνίσι καὶ ταῖς περὶ 

τὸν Aiuov Θρήσσαις ὅμοια δρῶσιν, ἀφ᾽ ὧν δοκεῖ καὶ 
τὸ ϑρησκεύειν ὄνομα ταῖς κατακόροις γενέσϑαι καὶ πε- 
ριέργοις ἱερουργίαις, ἡ δὲ Ὀλυμπιὰς μᾶλλον ἑτέρων ξη- 
λώσαδα τὰς κατοχὰς καὶ τοὺς ἐνθουσιασμοὺς ἐξάγουσα 

35 βαρβαρικώτερον ὄφεις μεγάλους χειροήϑεις ἐφείλκετο 

τοῖς ϑιάσοις, οἵ πολλάκις ἐκ τοῦ κιττοῦ καὶ τῶν μυστι- 

κῶν λίκνων παραναδυόμενοι καὶ περιελιττύμενοι τοῖς 
ϑύρσοις τῶν γυναικῶν καὶ τοῖς στεφάνοις ἐξέπληττον 
τοὺς ἄνδρας. 

8 — lll. Οὐ μὴν ἀλλὰ Φιλίππῳ μὲν μετὰ τὸ φάσμα πέμ- 
ψαντι Χαίρωνα τὸν Μεγαλοπολίτην εἰς Δελφοὺς χρη- 

σμὸν κομισθῆναι λέγουσι παρὰ τοῦ ϑεοῦ κελεύοντος 
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“Ἄμμωνι ϑύειν καὶ σέβεσϑαι μάλιστα τοῦτον τὸν ϑεόν" 
ἀποβαλεῖν δὲ τῶν ὄψεων αὐτὸν τὴν ἑτέραν, ἣν τῷ τῆς 
ϑύρας ἁρμῷ προσβαλὼν κατώπτευσεν ἐν μορφῇ δρά- 
xovrog συνευναξόμενον τῇ γυναικὶ τὸν ϑεόν. Ἢ δὲ 
Ὀλυμπιάς, ὡς Ἐρατοσϑένης φησί, προπέμπουσα τὸν ὃ 
᾿Δλέξανδρον ἐπὶ τὴν στρατείαν καὶ φράσασα μόνῳ τὸ 
περὶ τὴν τέκνωσιν ἀπόρρητον, ἐκέλευεν ἄξια φρονεῖν 
τῆς γενέσεως. Ἕτεροι δέ φασιν αὐτὴν ἀφοσιοῦσϑαι καὶ 
λέγειν" .,Οὐ παυσεταί ue διαβάλλων ᾿4λέξανδρος πρὸς 
τὴν Ἥραν; ““ Ἐγεννήϑη δ᾽ ovv ᾿4λέξανδρος ἱσταμένου 10 
μηνὸς Ἑκατομβαιῶνος, ὃν Μακεδόνες Adov καλοῦσιν, 
ἕκτῃ, καϑ' ἣν ἡμέραν ὁ τῆς Ἐφεσίας ᾿ἀρτέμιδος ἐνε- 
πρήσϑη νεώς" ᾧ γ᾽ Ἡγησίας ὁ Μάγνης ἐπιπεφώνηκεν 
ἐπιφώνημα κατασβέσαι τὴν πυρκαϊὰν ἐκείνην ὑπὸ ψυ- 
χρίας δυνάμενον" εἰκότως γὰρ ἔφη καταφλεχϑῆναι τὸν 18 
νεὼν τῆς ᾿Δρτέμιδος ἀσχολουμένης περὶ τὴν ᾿4λεξάν-- 

666 ὅρου μαίωσιν. Ὅσοι δὲ τῶν μάγων ἐν Ἐφέσῳ διατρί- 
Bovvsg ἔτυχον, τὸ περὶ τὸν νεὼν πάϑος ἡγούμενοι 
πάϑους ἕτέρου σημεῖον εἶναι. διέϑεον τὰ πρόσωπα τυ- 
πτόμενοι καὶ βοῶντες ἄτην ἅμα καὶ συμφορὰν μεγάλην 30 
τῇ ᾿4σία τὴν ἡμέραν ἐκείνην τετοκέναι. Φιλέππῳ δὲ 
ἄρτι Ποτέδαιαν ἡρηκότι τρεῖς ἧκον ἀγγελίαι κατὰ τὸν 
αὐτὸν χρόνον" ἡ μὲν Ἰλλυριοὺς ἡττᾶσϑαι μάχῃ μεγάλῃ 
διὰ Παρμενίωνος, ἡ δὲ Ὀλυμπίασιν ἵππῳ κέλητι νενι-- 

κηκέναι, τρέτη δὲ περὶ τῆς ᾿Δλεξάνδρου γενέσεως. Ἔφ᾽ 25 
οἷς ἡδόμενον, ὡς sixóg, ἔτι μᾶλλον ol μάντεις ἐπῆραν 

ἀποφαινόμενοι τὸν παῖδα τρισὶ νίκαις συγγεγεννημέ- 
νον ἀνίκητον ἔσεσϑαι. 

IV. Τὴν μὲν οὖν ἰδέαν τοῦ σώματος οἵ Μυσέππειοι 
μάλιστα τῶν ἀνδριάντων ἐμφαίνουσιν, ὑφ᾽ οὗ μόνου 80 
καὶ αὐτὸς ἠξίου πλάττεσϑαι. Καὶ γὰρ μαάλισϑ᾽ ἃ πολλοὶ 
τῶν διαδόχων ὕστερον καὶ τῶν φίλων ἀπεμιμοῦντο. 
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τήν τε ἀνάτασιν τοῦ αὐχένος εἰς εὐώνυμον ἡσυχῆ. κε- 
κλιμένου καὶ τὴν ὑγρότητα τῶν ὀμμάτων διατετήρηκεν 
ἀκριβῶς ὁ τεχνίτης. ᾿Δ4πελλῆς δὲ γράφων τὸν κεραυνο- 
φόρον οὐκ ἐμιμήσατο τὴν χρόαν. ἀλλὰ φαιότερον καὶ 

b πεπινωμένον ἐποίησεν. Ἦν δὲ λευκός, ὥς φασιν᾽ ἡ δὲ 
λευκότης ἐπεφοένισσεν αὐτοῦ περὶ τὸ 'στῆϑος μάλιστα 
καὶ τὸ πρόσωπον. Ὅτι δὲ τοῦ χρωτὸς ἥδιστον ἀπέπνει 
καὶ τὸ στόμα κατεῖχεν εὐωδία καὶ τὴν σάρκα πᾶσαν, 
ὥστε πληροῦσϑαι τοὺς χιτωνίσκους, ἀνέγνωμεν ἐν ὑπο-- 

Ιοὠνήμασυν ᾿Φριστοξενξδίοις. 4ὐτία δὲ ἔσως ἡ τοῦ σώμα- 
rog κρᾶσις πολύϑερμος οὖσα καὶ πυρώδης" ἡ γὰρ εὐω- 
δία γένεται πέψει τῶν ὑγρῶν ὑπὸ ϑερμότητος, ὡς οἴεται 

Θεύφραστος. Ὅϑεν οἵ ξηροὶ καὶ διάπυροι τόποι τῆς οἱ- 

κουμένης τὰ πλεῖστα καὶ κάλλιστα τῶν ἀρωμάτων φέ- 
15 ρουσιν᾽ ἐξαιρεῖ γὰρ ὁ ἥλιος τὸ ὑγρὸν ὥσπερ ὕλην 

σηπεδόνος ἐπιπολάξον τοῖς σώμασιν. ᾿Ζ4λέξανδρον δὲ ἡ 

ϑερμότης τοῦ σώματος. ὡς ἔοικε. καὶ ποτικὸν καὶ ϑυ- 
μοειδῇ παρεῖχεν. Ἔτι δὲ ὄντος αὐτοῦ παιδὸς 9 ve σω- 
φροσύνη διεφαίνετο τῷ πρὸς τάλλα ῥαγδαῖον ὄντα καὶ 

30 φερόμενον σφοδρῶς ἐν ταῖς ἡδοναῖς ταῖς περὶ τὸ σῶμα 
δυσκίνητον εἶναι καὶ μετὰ πολλῆς πρᾳότητος ἄπτεσϑαι 

τῶν τοιούτων. ἥ τὲ φιλοτιμία παρ᾽ ἡλικέαν ἐμβριϑὲς 
εἶχε τὸ φρόνημα καὶ μεγαλόψυχον. Οὔτε γὰρ ἀπὸ παν-- 
τὸς οὔτε πᾶσαν ἠγάπα δόξαν, ὡς Φίλιππος λόγου v6 

25 δεινότητι σοφιστικῶς καλλωπιξόμενος καὶ τὰς ἐν Ὀλυμ- 
πία νίκας τῶν ἁρμάτων ἐγχαράττων τοῖς. νομίσμασυν, 
ἀλλὰ καὶ τῶν περὶ αὐτὸν ἀποπειρωμένων, εἰ βούλοιτ᾽ 
ἂν Ὀλυμπέασιν ἀγωνίσασϑαι στάδιον, ἦν γὰρ ποδῶὥκης; 
.. Εἴ γε ἔφη ,, βασιλεῖς ἔμελλον ἕξειν ἀνταγωνιστάς.“" 

30 Φαένεται δὲ καὶ καϑόλου πρὸς τὸ τῶν ἀϑλητῶν γένος 
ἀλλοτρέως ἔχων" πλείστους γέ τοι ϑεὶς ἀγῶνας οὐ μό- 

vov τραγῳδῶν καὶ αὐλητῶν καὶ κιϑαρῳδῶν. ἀλλὰ καὶ 



AAERSANAPOX. 283 

δαψῳδῶν, ϑήρας vs παντοδαπῆς καὶ ῥαβδομαχέας, οὔτε 
πυγμῆς οὔτε παγκρατέου μετά τινος σπουδῆς ἔϑηκεν 

ἄϑλον. 

V. Τοὺς δὲ παρὰ τοῦ Περσῶν βασιλέως πρέσβεις 
ἥκοντας ἀποδημοῦντος Φιλίππου ξενίξων καὶ γενόμε- 5 

vog συνήϑης οὕτως ἐχειρώσατο τῇ φιλοφροσύνῃ καὶ τῷ 
μηδὲν ἐρώτημα παιδικὸν ἐρωτῆσαι μηδὲ μικρόν, ἀλλ᾽ 

ὁδῶν τὸ μήκη καὶ πορδίας τῆς ἄνω τρόπον ἐκπυνϑα- 

νεσϑαι, καὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ βασιλέως, ὁποῖος si πρὸς 

τοὺς πολέμους, καὶ τίς ἡ Περσῶν ἀλκὴ καὶ δύναμιρ, 10 
ὥστε ϑαυμαξειν ἐκείνους καὶ τὴν λεγομένην Φιλίπποι" 
δεινότητα μηδὲν ἡγεῖσθαι πρὸς τὴν τοῦ παιδὸς δρμὴν 

καὶ μεγαλοπφαγμοσύνην. Ὁσάκις γοῦν ἀπαγγελϑείη 
Φίλιππος ἢ πόλιν ἔνδοξον ἠρηκὼς ἢ μάχην τινὰ περυ- 

βόητον νενικηκώς, οὐ πάνυ φαιδρὸς Qv ἀκούων, ἀλλὰ 15 

πρὸς τοὺς ἡλικιώτας ἔλεγεν 43 παῖδες, πάντα προλή- 

ψεται ὁ πατήρ᾽ ἐμοὶ δὲ οὐδὲν ἀπολείψει usO! ὑμῶν 

667 ἔργον ἀποδείξασϑαι μέγα καὶ λαμπρόν.“ Οὐ γὰρ ἠδο- 
νὴν ξηλῶν οὐδὲ πλοῦτον, ἀλλ᾽ ἀρετὴν καὶ δόξαν. ἐνό-- 
μιξεν, ὕσῷ πλείονα λήψεται παρὰ τοῦ πατρός, ἐλάττονα 20 
κατορϑῶώσειν δι᾿ ἑαυτοῦ. Διὸ τοῖς πράγμασιν αὐξομέ- 

νοις καταναλίσκεσϑαι τὰς πράξεις εἰς ἐκεῖνον ἡγούμενος, 

ἐβούλετο μὴ χρήματα μηδὲ τρυφὰς καὶ ἀπολαύσεις, ἀλλ᾽ 
ἀγῶνας καὶ πολέμους καὶ φιλοτιμίας ἔχουσαν ἀρχὴν 

παραλαβεῖν. Πολλοὶ μὲν οὖν περὶ τὴν ἐπιμέλειαν, ὡς 35 

εἰκός, ἦσαν αὐτοῦ τροφεῖς καὶ παιδαγωγοὶ καὶ διδάσκα- 

λοι «λεγόμενοι, πᾶσι δ᾽ ἐφειστήκει “εωνέδας. ἀνὴρ τό 

re ἦϑος αὐστηρὸς καὶ συγγενὴς Ὀλυμπιάδος, αὐτὸς μὲν 

οὐ φεύγων τὸ τῆς παιδαγωγίας ὄνομα καλὸν ἔργον 
ἐχούσης καὶ λαμπρόν, ὑπὸ δὲ τῶν ἄλλων διὰ τὸ ἀξίωμα 80 
καὶ τὴν οἰκειότητα τροφεὺς ᾿4λεξάνδρου καὶ καϑηγητὴς 
καλούμενος. Ὁ δὲ τὸ σχῆμα τοῦ παιδαγωγοῦ καὶ τὴν 



984 IILAOTTAPXOT 

προσηγορίαν ὑποποιούμενος ἦν Avoíucyoc, τῷ γένει 
3 , » 2. ὡλ » E - er oe 
«“καρνάν, ἀλλὸ μὲν οὐδὲν ἔχων ἀστεῖον. οτι ὃ ξαυτὸον 

μὲν ὠνόμαζε Φοίνικα, τὸν δὲ ᾿Δλέξανδρον ᾿Δχιλλέα, 
Πηλέα δὲ τὸν Φίλιππον, ἠγαπᾶτο καὶ δευτέραν εἶχε 

6 χῶραν. 
VI. Ἐπεὶ δὲ Φιλονείκου τοῦ Θεσσαλοῦ τὸν Bovxs- 

^^. u 2, ^ , 

φάλαν ἀγαγόντος Qviov τῷ Φιλίππῳ τρισκαίδεκα τα- 

λάντων κατέβησαν εἰς τὸ πεδίον δοκιμάσοντες τὸν ἵπ-- 
5 ^ A 

ztov, ἐδόκει τὲ χαλεπὸς εἶναι xol κομιδῆ δύσχρηστος, οὔτε 
3 , 2 M 3 ' E 

10 ἀναβάτην zgoc.éusvog οὔτε φωνὴν vxouévov τινὸς τῶν 
περὶ τὸν Φίλιππον. ἀλλ᾽ ἁπάντων κατεξανιστάμενος, 
δυσχεραίνοντος δὲ τοῦ Φιλίππου καὶ κελεύοντος ἀπά- 

» , N 

γειν ὡς παντάπασιν ἄγριον καὶ ἀκόλαστον, παρὼν .41λέ- 
ξανδρος εἶπεν ,,Otov ἵππον ἀπολλύουσι δι᾿ ἀπειρίαν 

, 3 

ιὸ καὶ μαλακίαν χρήσασϑαι μὴ δυνάμενοι,“ τὸ μὲν ovv 
πρῶτον ὁ Φίλιππος ἐσιώπησε" πολλάκις δὲ αὐτοῦ πα- 
ραφϑεγγομεένυυ και περιπαϑοῦντος . Επιτιμᾷς σὺ“ ἔφη 

* - L2 πρεσβυτέροις Gg τι πλέον αὐτὸς εἰδὼς ἢ μᾶλλον ἵππῷ 
χρήσασϑαι δυνάμενος ; * ,, Τούτῳ γοῦν “ ἔφη «οχρησαί- 

"^ e rg / ςς ^ N Y , , , 
30 μὴν ἂν ἑτέρου βέλτιον.“ ..4ν δὲ μὴ χρήσῃ, τίνα δίκην 

^ / c H [44 2 , M »ν ςς ,,32 3 τῆς προπετείας ὑφέξεις; “(Ἐγὼ νὴ dU “ εἶπεν ..ἀπο-- 
- tn N 5, ςς , M H 

τίσω τοῦ ἵππου τὴν τιμην. Γενομένου δὲ γέλωτος, 
2 ς » N 3 7; Ἁ 2 , 3 * 

εἶτα ορισμοῦ πρὸς ἀλλήλους εἰς TO ἀργύριον, εὐϑυς 

προσδραμὼν τῷ ἵππῳ καὶ παραλαβὼν τὴν ἡνίαν ἐπέ- 
e » , 25 ὅτρεψε πρὸς τὸν ἥλιον, ὡς ἔοικεν, ἐννοήσας, ὅτι τὴν 

σκιὰν προπίπτουσαν καὶ σαλευομένην ὁρῶν πρὸ αὐτοῦ 
διαταράττοιτο. Μικρὰ δὲ οὕτω παρακαλπάσας καὶ κα- 
ταψήσας. ὡς ἑῶρα πληρούμενον ϑυμοῦ καὶ πνεύματος, 
ἀπορρέψας ἡσυχῆ τὴν χλαμύδα καὶ μετεωρίσας αὑτὸν 

80 ἀσφαλῶς περιέβη. Καὶ μικρὰ μὲν περιλαβὼν ταῖς ἡνίαις 
τὸν χαλινὸν ἄνευ πληγῆς καὶ σπαραγμοῦ προσανέστευ- 

, 2 

Atv" ὡς δὲ ἑώρα τὸν ἵππον ἀφεικότα τὴν ἀπειλήν, ὁρ- 
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γῶντα δὲ πρὸς τὸν δρόμον, ἐφεὶς ἐδίωκεν ἤδη φωνῇ 
ϑρασυτέρᾳ καὶ ποδὸς κρούσει χρώμενος. Τῶν δὲ περὶ 
τὸν Φίλιππον ἦν ἀγωνία καὶ σιγὴ τὸ πρῶτον" ὡς δὲ 
κάμψας ἐπέστρεψεν ὀρϑῶς σοβαρὸς καὶ γεγηϑώς. οἵ 
μὲν ἄλλοι πάντες ἠλάλαξαν. ὁ δὲ πατὴρ καὶ δακρύσαί5 
τι λέγεται πρὸς τὴν χαράν, καὶ καταβαντος αὐτοῦ τὴν 
κεφαλὴν φιλήσας 2, παῖ“ φάναι ..,ξήτει σεαυτῷ βασι- 
λείαν ἴσην᾽ Μακεδονία γάρ 66 οὐ χωρεῖ." 

VIL. Καϑορῶν δὲ τὴν φύσιν αὐτοῦ δυσκίνητον μὲν 
οὖσαν ἐρίσαντος μὴ βιασϑῆναι. ῥαδίως δὲ ἀγομένην 10 
ὑπὸ λόγου πρὸς τὸ δέον, αὐτός vs πείϑειν ἐπειρᾶτο 

μᾶλλον ἢ προστάττειν, καὶ τοῖς περὶ μουσικὴν καὶ τὰ 
ἐγκύκλια παιδευταῖς οὐ πάνυ τι πιστεύων τὴν ἐπιστα- 
σίαν αὐτοῦ καὶ κατάρτισιν, ὡς μείξονος οὖσαν πραγμα- 

τείας καὶ κατὰ τὸν Σοφοκλέα 15 
πολλῶν χαλινῶν ἔργον οἰάκων 9 ἅμα, 

668 μετεπέμψατο τῶν φιλοσόφων τὸν ἐνδοξότατον καὶ λο-- 
γιώτατον ᾿Αριστοτέλην͵ καλὰ καὶ πρέποντα διδασκάλια 

τελέσας αὐτῷ. Τὴν γὰρ Σταγειριτῶν πόλιν, ἐξ ἧς ἦν 
᾿Δριστοτέλης, ἀνάστατον ὑπ᾽ αὐτοῦ γεγενημένην συν-- 20 
ᾧκισε πάλιν͵ καὶ τοὺς διαφυγόντας ἢ δουλεύοντας τῶν 
πολιτῶν ἀποκατέστησε. Σχολὴν μὲν οὖν αὐτοῖς καὶ 
διατριβὴν τὸ περὶ Μέεξαν νυμφαῖον ἀπέδειξεν, ὅπου 
μέχρι νῦν ᾿Δἀριστοτέλους ἕδρας ve λιϑένας καὶ ὑποσκίους 
περιπάτους δεικνύουσιν. Ἔοικε 0$ 4λέξανδρος οὐ μό-- 25 

vov τὸν ἠϑικὸν καὶ πολιτικὸν παραλαβεῖν λόγον, ἀλλὰ 
καὶ τῶν ἀπορρητων καὶ βαϑυτέρων διδασκαλιῶν, ἃς οἵ 
ἄνδρες ἰδίως ἀκροαματικὰς καὶ ἐποπτικὰς προσαγορεύ-. 
οντες οὐκ ἐξέφερον εἰς πολλούς, μετασχεῖν. Ἤδη γὰρ 

εἰς ̓ Ασίαν διαβεβηκὼς καὶ πυϑόμενος λόγους τινὰς ἐν 30 
βιβλίοις περὶ τούτων ὑπὸ ᾿Αριστοτέλους ἐκδεδόσθαι, 
γράφει πρὸς αὐτὸν ὑπὲρ φιλοσοφίας παρρησιαζόμενος 
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ἐπιστολήν, ἧς ἀντίγραφόν ἐστιν" ..4λέξανδρος᾽᾿᾽ “ριστο- 

τέλει εὖ πράττειν. Οὐκ ὀρϑῶς ἐποίησας ἐκδοὺς τοὺς 
ἀκροαματικοὺς τῶν λόγων᾽ τένι γὰρ δὴ διοίδομεν ἡ ἡμεῖς 

τῶν ἄλλων. εἰ, καϑ' οὖς ἐπαιδεύϑημεν λόγους, οὗτοι 

5 πάντων ἔσονται κοινοί; Ἐγὼ δὲ βουλοίμην ἂν ταῖς περὶ 

τὰ ἄριστα ἐμπειρίαις ἢ ταῖς δυνάμεσι διαφέρειν. Ἔρ-- 
occo.^ Ταύτην μὲν οὖν τὴν φιλοτιμίαν αὐτοῦ παρα- 

υϑούμενος ᾿Δριστοτέλης ἀπολογεῖται περὶ τῶν λόγων 

ἐκείνων, ὡς καὶ ἐκδεδομένων καὶ μὴ ἐκδεδομένων. 
ιο΄Ζληϑῶς γὰρ ἡ μετὰ τὰ φυσικὰ πραγματεία πρὸς ὃδὲυ- 

δασκαλίαν καὶ μάϑησιν οὐδὲν ἔχουσα χρήσιμον ὑπό- 
δειγμα τοῖς πεπαιδευμένοις ἀπ᾽ ἀρχῆς γέγραπται. 

VIIL Ζ]οκεῖ δέ μοι καὶ τὸ φιλιατρεῖν ᾿4λεξάνδρῳ 
προστρίψασθϑαι μᾶλλον ἑτέρων ᾿Ζριστοτέλης. Οὐ γὰρ 

15 μόνον τὴν ϑεωρίαν ἠγάπησεν, ἀλλὰ καὶ νοσοῦσιν ἐβοή- 
ϑει τοῖς φίλοις καὶ συνέταττε ϑεραπείας τινὰς καὶ διαί- 

τας, ὡς ἐκ τῶν ἐπιστολῶν λαβεῖν ἔστιν. Ἦν δὲ καὶ φύ- 
ὅει φιλολόγος [καὶ φιλομαϑὴς] καὶ φιλαναγνώστης. Καὶ 
τὴν μὲν Ἰλιάδα τῆς πολεμικῆς ἀρετῆς ἐφόδιον καὶ νο-- 

90 μίξων καὶ ὀνομάξων, ἔλαβε μὲν ᾿Δριστοτέλους διορϑώ- 
σαντος ἣν ἐκ τοῦ νάρϑηκος καλοῦσιν. εἶχε δὲ ἀεὶ μετὰ 
τοῦ ἐγχειριδίου κειμένην ὑπὸ τὸ προσκεφάλαιον, ὡς 
Ὀνησίκριτος ἱστόρηκε, τῶν δὲ ἄλλων βιβλέων οὐκ εὖ- 
πορῶν ἐν τοῖς ἄνω τόποις “ἄρπαλον ἐκέλευσε πέμψαι. 

25 Κἀκεῖνος ἔπεμψεν αὐτῷ τάς τε Φιλίστου βίβλους καὶ 
τῶν Εὐριπίδου καὶ “Σοφοκλέους καὶ Αἰσχύλου vQuyQ- 
διῶν συχνάς καὶ Τελέστου καὶ Φιλοξένου διϑυράμβους. 
᾿Αφιστοτέλην δὲ ϑαυμάξων ἐν ἀρχῇ καὶ ἀγαπῶν οὐχ ἦτ- 

TOV, ὡς αὐτὸς ἔλεγε, τοῦ πατρός. Og δι᾽ ἐκεῖνον μὲν 
βοξῶν, διὰ τοῦτον δὲ καλῶς £v, ὕστερον ὑποπτότερον 

ἔσχεν, οὐχ ὥστε ποιῆσαί τι κακόν, ἀλλ᾽ αἴ φιλοφροσύ- 
vat τὸ σφοδρὸν ἐκεῖνο καὶ στερχτικὸν οὐκ ἔχουσαι πρὸς 
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αὐτὸν ἀλλοτριότητος ἐγένοντο τεκμήριον. Ὁ μέντοι 
πρὸς φιλοσοφίαν ἐμπεφυκὼς καὶ συντεϑραμμένος ἀπ᾽ 
ἀρχῆς αὐτῷ ξῆλος καὶ πόϑος οὐκ ἐξερρύη τῆς ψυχῆς; 
ὡς ἡ περὶ ᾿ἀνάξαρχόν ve τιμὴ καὶ τὰ πεμφϑέντα Ξενο-- 
κράτει πεντήκοντα τάλαντα καὶ Ζίάνδαμις καὶ Καλανὸς ὅ 
οὕτω σπουδασϑέντες μαρτυροῦσι. 

IX. Φιλίππου δὲ στρατεύοντος ἐπὶ Βυξαντίους ἦν 
μὲν ἑκκαιδεκέτης ᾿4λέξανδρος, ἀπολειφϑεὶς δὲ κύριος 
ἐν Μακεδονίᾳ τῶν πραγμάτων καὶ τῆς σφραγῖδος Μαί- 

δων τε τοὺς ἀφεστῶτας κατεστρέψατο, καὶ πόλιν ἑλὼν 10 
αὐτῶν τοὺς μὲν βαρβάρους ἐξήλασε, συμμίκτους δὲ 
κατοικέσας ᾿Δλεξανδρόπολιν προσηγόρξυσεν. Ἐν δὲ 
Χαιρωνείᾳ τῆς πρὸς τοὺς Ἔλληνας μάχης παρὼν μετέσχε, 
καὶ λέγεται πρῶτος ἐνσεῖσανι τῷ ἱερῷ λόχῳ τῶν Θηβαίων. 

669 Ev. δὲ καὶ x«9' ἡμᾶς ἐδείκνυτο παλαιὰ παρὰ τὸν Κη-- 15 
φισὸν ᾿Ζ“λεξάνδρου καλουμένη δρῦς, πρὸς ἣν τότε κα- 
τεσκήνωσε, καὶ τὸ πολυάνδριον οὐ πόρρω τῶν Μακε- 

δόνων ἐστίν. Ἐκ μὲν οὖν τούτων, ὡς εἰκός, Φίλιππος 
ὑπερηγάπα τὸν υἱόν, ὥστε καὶ χαίρειν τῶν Μακεδόνων 
᾿Δλέξανδρον μὲν βασιλέα. Φέλιππον δὲ στρατηγὸν xo- 20 
λούντων. 41 δὲ περὶ τὴν οἰκέαν ταραχαὶ διὰ τοὺς γά- 
μους καὶ τοὺς ἔρωτας αὐτοῦ τρόπον τινὰ τῆς βασιλείας 
τῇ γυναικωνέτιδι συννοσούσης πολλὰς αἰτίας καὶ μεγά-- 
λας διαφορὰς παρεῖχον, ἃς ἡ τῆς Ὀλυμπιάδος χαλεπό- 
της. δυσξήλον καὶ βαρυϑύμου γυναικός. ἔτι μείξονας 25 

ἐποίει παροξυνούσης τὸν ᾿4λέξανδρον. ᾿Εκφανεστάτην 
δὲ Ἄτταλος παρέσχεν ἐν τοῖς Κλεοπάτρας γάμοις, ἣν ὃ 
Φέλιππος ἠγάγετο παρϑένον, ἐρασϑεὶς παρ᾽ ἡλικίαν τῆς 
κόρης. Θεῖος γὰρ ὧν αὐτῆς 0 τταλος ἐν τῷ πότω με- 
ϑύων παρεκάλει τοὺς Μακεδόνας αἰτεῖσϑαι παρὰ ϑεῶν 80 
γνήσιον ἐκ Φιλίππου καὶ Κλεοπάτρας γενέσϑαι διάδο- 
xov τῆς βασιλείας. Ἐπὶ τούτῳ παροξυνϑεὶς 0 ̓ Δλέξαν-- 



288 ILAOTTAPXOT 

δρος xal εἰπών" »Ημεῖς δέ σοι, κακή κεφαλή, νόϑοι 
δοκοῦμεν τ΄“ ἔβαλε σκύφον ἐπ᾿ αὐτόν. Ὁ δὲ Φίλιππος 
ἐπ᾽ ἐκεῖνον ἐξανέστη σπασάμενος τὸ ξίφος, εὐτυχίᾳ δὲ 
ἑκατέρου διὰ τὸν ϑυμὸν καὶ τὸν οἶνον ἔπεσε σφαλείς. 

5 Ὁ δὲ ᾿Δλέξανδρος ἐφυβρίξων .. Οὗτος μέντοι ““ εἶπεν 
ἄνδρες, εἰς ᾿Ασίαν ἐξ Εὐρώπης παρεσκευάξετο διαβαί- 
νειν, ὃς ἐπὶ κλίνην ἀπὸ κλίνης διαβαίνων ἀνατέτρα- 
πται.Ξ Μετὰ ταύτην τὴν παροινίαν ἀναλαβὼν τὴν 
᾿Ὀὐλυμπιάδα καὶ καταστήσας εἰς Ἤπειρον αὐτὸς ἐν Ἰλλυ- 

L0 ριοῖς διέτριβεν. Ἐν τούτῳ δὲ ΖΙημάρατος ὁ Κορίνϑιος, 
ξένος ὧν τῆς οἰκέας καὶ παρρησίας μετέχων. Gqíxevo 
πρὸς Φίλιππον. Μετὰ δὲ τὰς πρώτας δεξιώσεις καὶ φι- 
λοφροσῦνας ἐπερωτῶντος τοῦ Φιλίππου, πῶς ἔχουσιν 
ὁμονοίας πρὸς ἀλλήλους οἵ Ἕλληνες, Πάνυ γοῦν" ἔφη 

15,00, προσήκει, Φίλιππε, κήδεσϑαι τῆς Ελλάδος, ὃς τὸν 
οἶκον τὸν σεαυτοῦ στάσεως τοσαύτης καὶ κακῶν ἐμπέ- 
πληκας. Οὕτω δὴ συμφρονήσας ὁ Φίλιππος ἔπεμψε 
καὶ κατήγαγε πείσας διὰ τοῦ Ζημαράτου τὸν ᾿4λέξαν- 
δρον. 

0. — X. Ἐπεὶ δὲ Πιξόδαρος ὁ Καρίας σατράπης ὑπο- 
δυύμενος δι᾽ οἰκειότητος εἰς τὴν Φιλίππου συμμαχίαν 

ἐβούλετο τὴν πρεσβυτάτην τῶν ϑυγατέρων "“Ἵφριδαίῳ 

τῷ Φιλίππου γυναῖκα δοῦναι καὶ περὶ τούτων ᾿Αριστό- 

κριτον εἰς Μακεδονίαν ἀπέστειλεν. αὖϑις, ἐγίνοντο Aó- 
25 yov καὶ διαβολαὶ παρὰ τῶν φίλων καὶ τῆς μητρὸς πρὸς 

᾿Δλέξανδρον, ὡς ̓ ἀρριδαῖον ἐπὶ τῇ βασιλείᾳ Φιλίππου 
γάμοις λαμπροῖς καὶ πράγμασι μεγάλοις εἰσοικειοῦντος. 

"To' ὧν διαταραχϑεὶς πέμπει Θεσσαλὸν εἰς Καρίαν τὸν 
τῶν τραγῳδιῶν ὑποκριτὴν Πιξοδάρῳ διαλεξόμενον, ὡς 

30 97) τὸν νόϑον ἐάσαντα καὶ οὐ φρενήρη μεϑαρμόσασϑαι 
τὸ κῆδος εἰς ᾿Δλέξανδρον. Καὶ Πιξοδάρῳ μὲν οὐ παρὰ 
μικρὸν ἤρεσκε ταῦτα τῶν προτέρων μᾶλλον. Ὁ δὲ 
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Φίλιππος αἰσϑόμενος ἰόντα τὸν ᾿4λέξανδρον εἰς τὸ δω-- 
μάτιον, παραλαβὼν τῶν φίλων αὐτοῦ καὶ συνήϑων ἕνα 
Φιλώταν τὸν Παρμενίωνος. ἐπετίμησεν ἰσχυρῶς καὶ 
πικρῶς ἐλοιδόρησεν ὡς ἀγεννῆ καὶ τῶν ὑπαρχόντων 
περὶ αὐτὸν ἀγαθῶν ἀνάξιον, εἰ Καρὸς ἀνθρώπου καὶ ϑ 
βαρβάρῳ βασιλεῖ δουλεύοντος ἀγαπᾷ γαμβρὸς γενέσθαι. 
Τὸν δὲ Θεσσαλὸν ἔγραψε Κορινϑίοις ὅπως ἀναπέμψω-- 
σιν ἐν πέδαις δεδεμένον. Τῶν δὲ ἄλλων ἑταίρων Apza- 
λον καὶ Νέαρχον, ἔτι δ᾽ ᾿Εριγύιον καὶ Πτολεμαῖον ἐκ 
"Μακεδονίας μετέστησεν, οὖς ὕστερον ᾿Δ4λέξανδρος κα- το 

ταγαγὼν ἐν ταῖς μεγίσταις ἔσχε τιμαῖς. Ἐπεὶ δὲ Παυ- 
δανίας ᾿ἀττάλου γνώμῃ καὶ Κλεοπάτρας ὑβοισὃ εὶς καὶ 
μὴ τυχὼν δίκης ἀνεῖλε Φίλιππον, τὸ μὲν πλεῖστον εἰς 
Ὀλυμπιάδα τῆς αἰτίας περιῆλθεν, ὡς ϑυμουμένῳ τῷ 
νεανίσκῳ προσεγκελευσαμένην καὶ παροξύνασαν, ἔϑιγε 15 

67004 τις καὶ ᾿4λεξάνδρου διαβολή. “έγεται γὰρ ἐντυχόν-- 
τος αὐτῷ τοῦ Παυσανίου μετὰ τὴν ὕβριν ἐκείνην καὶ 
ἀποδυρομένου προενέγκασϑαι τὸ τῆς Μηδείας ἰαμ-- 
pstov: 

τὸν δόντα καὶ γήμαντα καὶ γαμουμένην. 20 
Ου μὴν ἀλλὰ καὶ τοὺς συναιτίους τῆς ἐπιβουλῆς ἀνα- 
ξητήσας ἐκόλασε, καὶ τὴν Κλεοπάτραν ἀποδημοῦντος 
αὐτοῦ τῆς Ὀλυμπιάδος ὠμῶς μεταχειρισαμένης ἠγανά- 
Ἀτηῆσςξ. 

ΧΙ. Παρέλαβε μὲν οὖν ἔτη γεγονὼς εἴκοσι τὴν βα- 25 
σιλείαν͵ φϑόνους μεγάλους καὶ δεινὰ μίση καὶ κινδύ- 
vovg πανταχόϑεν ἔχουσαν. Οὔτε γὰρ τὰ βάρβαρα καὶ 
πρόσοικα γένη τὴν δούλωσιν ἔφερε, ποϑοῦντα τὰς πα- 

τρέους βασιλείας, οὔτε τὴν Ελλάδα κρατήσας τοῖς ὅπλοις 

ὁ Φίλιππος oiov καταξεῦξαι καὶ τιϑασεῦσαι χρόνον 80 
ἔσχεν, ἀλλὰ μόνον μεταβαλὼν καὶ ταράξας τὰ πράγματα 
πολὺν σάλον ἔχοντα καὶ κίνησιν ὑπὸ ἀηϑείας ἀπέλιπε. 

PLUT. viT. lll. 19 
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Φοβουμένων δὲ τῶν Μακεδόνων τὸν καιρόν, καὶ τὰ μὲν 
τ A , 5 - a * , * 

Ελληνικὰ παντῶς ἀφεῖναι καὶ μὴ zoocfuiotscOuL τὸν 

“λέξανδρον οἰομένων δεῖν, τοὺς δὲ ἀφισταμένους τῶν 
βαρβάρων ἀνακαλεῖσθαι πράως καὶ ϑεραπεύειν τὰς 

5 ἀρχὰς τῶν νεωτερισμῶν, αὐτὸς ἀπ᾿ ἐναντίων λογισμῶν 
ὥρμησε τόλμῃ καὶ μεγαλοφροσύνῃ κτᾶσϑαι τὴν ἀσφά- 
λειαν καὶ σωτηρίαν τοῖς πράγμασιν, ὡς, κἂν ὁτιοῦν 
ὑφιέμενος ὀφϑῇ᾽ τοῦ φρονήματος. ἐπιβησομένων. ἁπάν-- 
των. Τὰ μὲν οὖν βαρβαρικὰ κινήματα καὶ τοὺς ἐκεῖ 

10 πολέμους κατέπαυσεν ὀξέως ἐπιδραμὼν στρατῷ μέχρι 

πρὸς τὸν Ἴστρον. ἢ καὶ Σύρμον ἐνίκησε μάχῃ μεγάλῃ 
τὸν βασιλέα τῶν Τριβαλλῶν" Θηβαέους δὲ ἀφεστάναι 
πυϑόμενος καὶ συμφρονεῖν αὐτοῖς ᾿4ϑηναίους [ἐθέλων 

5$ 08 - 2 ^ e M - Α , , 
ἄνηρ φανῆναι εὐϑυς ἡγὲ διὰ Πυλῶν την δυναμιν, εἰ-- 

15 πὼν ὅτι Ζημοσϑένει παῖδα μὲν αὐτὸν, ἕως ἦν ἐν TA- 
λυριοῖς καὶ Τριβαλλοῖς, ἀποκαλοῦντι, μειράκιον δὲ περὶ 
Θετταλίαν γενόμενον βούλεται πρὸς τοῖς ᾿ϑηναίων τεί- 

93 * - “ Ἁ " , M 

χεσιν ἀνὴρ φανῆναι. Προσμίξας δὲ ταῖς Θήβαις καὶ δὲ- 

δοὺς ἔτι τῶν πεπραγμένων μετάνοιαν ἐξήτει Φοίνικα 
0 καὶ Προϑύτην, καὶ τοῖς μεταβαλλομένοις πρὸς αὐτὸν 

» 5 , - A , 3 , 

ἀδειαν ἐκήρυττε. Τῶν δὲ Θηβαίων ἀντεξαιτουντῶν 

μὲν παρ᾽ αὐτοῦ Φιλώταν καὶ AvvízavQov, κηρυττόντων 
δὲ τοὺς τὴν Ἑλλάδα βουλομένους συνελευϑεροῦν τάτ-- 
τεσϑαι μετ᾽ αὐτῶν. οὕτως ἔτρεψε τοὺς Μακεδόνας πρὸς 

- / 2 , * 5 DEAL , , - M 
25 πόλεμον. Ἡγωνίσϑη μὲν ovv ὑπὲρ δύναμιν ἀρετῇ καὶ 

Ld ^ M ^€ F , * 

προϑυμίᾳ τὰ παρὰ τῶν Θηβαίων πολλαπλασίοις ovGL 

τοῖς πολεμίοις ἀντιταχϑέντων" ἐπεὶ δὲ καὶ τὴν Kaó- 
μείαν ἀφέντες οἵ φρουροὶ τῶν Μακεδόνων ἐπέπιπτον 

αὐτοῖς ἐξόπισϑεν, κυκλωθέντες οἵ πλεῖστοι κατὰ τὴν 
, 3 « »" e A , e LY ^ 80 μάχην αὐτὴν ἔπεσον, ἡ δὲ πολις Ao καὶ διαρπασϑεῖσα 

m 1 

κατεσκάφη, τὸ uiv ὅλον προσδοκήσαντος αὐτοῦ τοὺς 
e , , , , 4 , 

EAAqvag ἐκπλαγέντας πάϑει τηλικούτῳ καὶ πτηξαντας 



AAERANAPOZ. 291 

ἀτρεμήσειν, ἄλλως δὲ xal καλλωπισαμένου χαρέξεσϑαι 
τοῖς τῶν συμμάχων ἐγκλήμασι" καὶ γὰρ Φωκεῖς καὶ 
Πλαταιεῖς τῶν Θηβαίων κατηγόρησαν. Ὑπεξελόμενος 

δὲ τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς ξένους τῶν Μακεδόνων ἅπαντας 

καὶ τοὺς ἀπὸ Πινδάρου γεγονότας καὶ τοὺς ὑπεναντιω- 5 
ϑέντας τοῖς ψηφισαμένοις τὴν ἀπόστασιν, ἀπέδοτο τοὺς 
ἄλλους περὶ τρισμυρέους γενομένους" οἵ δὲ ἀποϑανόν-- 
τες ὑπὲρ ἑξακισχιλέους ἦσαν. 

XII. Ἐν δὲ τοῖς πολλοῖς πάϑεσι καὶ χαλεποῖς ἐκεί-- 
νοις. ἃ τὴν πόλιν κατεῖχε, Θρᾷκές τινες ἐκκόψαντες οἶ-- 10 
κίαν Τιμοκλείας, γυναικὸς ἐνδόξου καὶ σώφρονος, αὖ- 
τοὶ μὲν τὰ χρήματα διήρπαξον, ὁ δὲ ἡγεμὼν τῇ γυναικὶ 
πρὸς βίαν συγγενόμενος καὶ καταισχύνας ἀνέκρινεν. εἴ 
που χρυσίον ἔχοι κεκρυμμένον ἢ ἀργύριον. 'H δὲ ἔχειν 
ὡμολόγησε, καὶ μόνον εἰς τὸν κῆπον ἀγαγοῦσα καὶ δεί- 15 

8671 ξασα φρέαρ, ἐνταῦϑα ἔφη τῆς πόλεως ἁλισκομένης κα-- 
ταβαλεῖν αὐτὴ τὰ τιμιώτατα τῶν χρημάτων. Ἐγκύπτον-- 
vog δὲ τοῦ Θρᾳκὸς καὶ κατασκεπτομένου τὸν τόπον, 
ἔωσεν αὐτὸν ἐξόπισϑεν γενομένη, καὶ τῶν λίέϑων ἐπεμ-- 

βαλοῦσα πολλοὺς ἀπέκτεινεν. Ko δὲ ἀνήχϑη πρὸς .4λέ- 20 
ξανδρον ὑπὸ τῶν Θρακῶν δεδεμένη, πρῶτον μὲν ἀπὸ 
τῆς ὄψεως καὶ τῆς βαδίσεως ἐφάνη τις ἀξιωματικὴ καὶ 

μεγαλόφρων, ἀνεκπλήκτως καὶ ἀδεῶς ἑπομένη τοῖς ἄγου-- 
σιν" ἔπειτα τοῦ βασιλέως ἐρωτήσαντος, ἥτις εἴη γυναι-- 

κῶν, ἀπεκρίνατο Θεαγένους ἀδελφὴ γεγονέναι τοῦ πα-- 25 
ραταξαμένου πρὸς Φίλιππον ὑπὲρ τῆς τῶν Ἑλλήνων 
ἐλευϑερίας καὶ πεσόντος ἐν Χαιρωνείᾳ στρατηγοῦντος. 
Θαυμάσας οὖν ὁ ᾿“λέξανδρος αὐτῆς καὶ τὴν ἀπόκρισιν 
καὶ τὴν πρᾶξιν ἐκέλευσεν ἐλευϑέραν ἀπιέναι μετὰ τῶν 
τέκνων. 80 

XIIL ᾿4ϑηναίοις δὲ διηλλάγη καίπερ οὐ μετρίως 
ἐνεγκοῦσι τὸ περὶ Θήβας δυστύχημα" καὶ γὰρ τὴν τῶν 

195 
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? e ^ 
μυστηρίων ἑορτὴν ἐν χερσὶν ἔχοντες ὑπὸ πένϑους ἀφῆ- 

^" ^ ΄ δ ᾽ 

καν͵ καὶ τοῖς καταφυγοῦσιν ἐπὶ τὴν πόλιν ἁπάντων με- 
" - , 2 5 y Α ΓΝ 

τεδίδοσαν τῶν φιλανθρώπων. ᾽411 εἴτε μεστὸς ὧν ἤδη 
e » 2 9 

τὸν ϑυμόν, ὥσπερ οἵ λέοντες. εἴτε ἐπιεικὲς ἔργον ὦμο-- 
, 4 ’ “- , 3 

5 τατῷ καὶ σκυϑρωποτατῷ παραβαλεῖν βουλόμενος, ov 
3 - 'N / , 

μόνον ἀφῆκεν αἰτίας πάσης, ἀλλὰ καὶ προσέχειν ἐκέ- 
- e » 

Aevoe τοῖς πράγμασι τὸν νοῦν τὴν πόλιν, ὡς, εἴ τι 
, 5.1 » - € , [7 

συμβαίη περὶ evrov, ἀρξουσαν τῆς Ελλάδος. Ὕστερον 
, Ἵ e , ? - A 

μέντοι πολλάκις αὐτὸν ἡ Θηβαίων ἀνιᾶσαι συμφορὰ A£- 
, " e, 

t0yeret καὶ πρᾳότερον οὐκ ὀλίγοις παρασχεῖν. Ὅλως δὲ 
] ^ 2! M M καὶ τὸ περὶ Κλεῖτον ἔργον ἐν οἴνῳ γενόμενον xol τὴν 

- δ 3 

πρὸς Ἰνδοὺς τῶν Μακεδόνων ἀποδειλέασιν, ὥσπερ ἀτε-- 
λῆ τὴν στρατείαν καὶ τὴν δόξαν αὐτοῦ προεμένων, εἰς 

- 3 - 5. , 

μῆνιν ἀνῆγε Ζιονύσου καὶ νέμεσιν. Hv δὲ Θηβαίων 
^ e 

15 οὐδεὶς τῶν περιγενομένων. ὃς ἐντυχών τι καὶ δεηϑεὶς 
3 ΄ 3 - Ez ὕστερον ov διεπράξατο παρ᾽ αὐτοῦ. Ταῦτα μὲν và περὶ 

Θηβας. 

XIV. Εἰς δὲ τὸν ᾿Ισϑμὸν τῶν Ἑλλήνων συλλεγέν- 
2.23 

τῶν καὶ ψηφισαμένων ἐπὶ Πέρσας μετ᾽ ᾿“λεξάνδρου 
, ? ' 3 , € M * 

20 στρατεύειν ἡγεμὼν ἀνηγορεύϑη. Πολλῶν δὲ καὶ πολι- 

τικῶν ἀνδρῶν καὶ φιλοσόφων ἀπηντηκότων αὐτῷ καὶ 
/ » * , ' L 3 " 

συνηδομένων. qÀzi£s καὶ Ζ΄ιογένην τὸν Σινωπέα ταῦτο 

ποιήσειν διατρίβοντα περὶ Κόρινϑον. c δὲ ἐκεῖνος 
3 , 3 , , 3) 2 bd , 

ὅλάχιστον λεξαάνδρου λόγον ἔχων ἕν τῷ Κρανείῳ σχο- 
$ ᾽ ; 2 N 25 λὴν «yv , αὐτὸς ἐπορεύετο πρὸς αὐτόν" ἔτυχε δὲ xeva- 

, 3 e ’ 4 * X 5 , 3 , 

κείμενος ἐν ἡλίω. Καὶ μικρὸν μὲν &vexaDucsv ἀνϑρω- 

zv τοσούτων ἐπερχομένων καὶ διέβλεψεν stg τὸν ᾽4λέ- 
e S o... 3 , ' ; ξανδρον. $àg δὲ ἐκεῖνος ἀσπασάμενος καὶ προσειπῶν 

3 2 , EA αὐτὸν ἠρώτησεν, εἴ τινος τυγχάνει δεόμενος... Μικρὸν" 
5 3 N - € , ςς A - , 

30 εἶπεν ,,0z0 τοῦ ἡλέου μεταστηϑι."“ Πρὸς τοῦτο λέγεται 
? e ^ 

τὸν ᾿Ζ“λέξανδρον οὕτω διατεϑῆναι καὶ ϑαυμάσαι κατα- 
e - 3 [4 

φροονηϑέντα τὴν ὑπεροψίαν καὶ τὸ μέγεϑος τοῦ ἀνδρος; 
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ὥστε τῶν περὶ αὐτόν, Og ἀπήεσαν, διαγελώντων xai 
σκωπτόντων ..)4λλὰ μὴν ἐγὼ“ εἶπεν ,,50 μὴ ᾿4λέξανδρος 
ἤμην, Ζιογένης ἂν ἤμην.“ Βουλόμενος δὲ và ϑεῷ χρή- 
σασϑαι περὶ τῆς στρατείας ἦλϑεν εἰς ΖΙελφούς" καὶ 
κατὰ τύχην ἡμερῶν ἀποφράδων οὐσῶν, ἐν αἷς οὐ vevó- 5 
μίσται ϑεμιστεύειν, πρῶτον μὲν ἔπεμπε παρακαλῶν 
τὴν πρόμαντιν. fig δὲ ἀρνουμένης καὶ προϊσχομένης 
τὸν νόμον αὐτὸς ἀναβὰς βέᾳ πρὸς τὸν ναὸν εἷλκεν αὐὖ-- 
τήν. ἡ δὲ ὥσπερ ἐξηττημένη τῆς σπουδῆς εἶπεν" »dvi- 

κητος εἶ, ὦ moi, τοῦτο ἀκούσας ᾿Ἡλέξανδφος OUXÉTLAO 
ἔφη yontew ἑτέρου μαντεύματος, ἀλλ᾽ ἔχειν ὃν ἐβού-- 

Aero παρ᾽ αὐτῆς χρησμόν. Ἐπεὶ δὲ ὥρμησε πρὸς τὴν 
στρατείαν. ἄλλα τε δοκεῖ σημεῖα παρὰ τοῦ δαιμονέου 

γενέσϑαι, καὶ τὸ περὶ “είβηϑρα τοῦ Ὀρφέως ξόανον (ὴν 
δὲ κυπαρίττινον) ἱδρῶτα πολὺν ὑπὸ τὰς ἡμέρας ἐκείνας 15 
ἀφῆκε. Φοβουμένων δὲ πάντων τὸ σημεῖον "Agíovav- 
δρος ἐκέλευε ϑαρρεῖν, ὡς ἀοιδίμους καὶ περιβοήτους 

6/2 χατεργασόμενον πράξεις, αἵ πολὺν ἰδρῶτα καὶ πόνον 
ὑμνοῦσι ποιηταῖς καὶ μουσικοῖς παρέξουσι. 

XV. Τῆς δὲ στρατιᾶς τὸ πλῆϑος of μὲν ἐλάχιστον 50 
λέγοντες τρισμυρίους πεζοὺς καὶ τετρακισχιλέους ἵπ- 

πεῖς, οἵ δὲ πλεῖστον πεξοὺς μὲν τετρακισμυρίους καὶ 
τρισχιλίους, ἱππέας δὲ πεντακισχιλίους ἀναγράφουσιν. 
᾿Εφόδιον δὲ τούτοις οὐ πλέον ἑβδομήκοντα ταλάντων 
ἔχειν αὐτὸν AoiovóflovAog ἱστορεῖ, ΖΦοῦρις δὲ τριάκοντα 25 
μόνον ἡμερῶν διατροφήν, Ὀνησίκριτος δὲ καὶ διακό-- 
δια τάλαντα προσοφείλειν. ᾿“λλὰ καίπερ ἀπὸ μικρῶν 
καὶ στενῶν οὕτως δρμώμενος, οὐ πρότερον ἐπέβη τῆς 
νεὼς ἢ τὰ τῶν ἑταίρων πράγματα σκεψάμενος ἀπονεῖ- 
μαι τῷ μὲν ἀγρόν, τῷ δὲ κώμην. τῷ δὲ συνοικίας πρόσ-- 30 
οδὸν ἢ λιμένος. Ἤδη δὲ κατανηλωμένων καὶ διαγεγραμ-- 
μένων σχεδὸν ἁπάντων τῶν βασιλικῶν ὁ Περδίκκας 
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»»Σεαυτῷ δέ“ εἶπεν ,,00 βασιλεῦ, τί καταλείπεις $^ τοῦ 
δὲ φήσαντος ὅτι τὰς ἐλπίδας, ,,OUxoUv ἔφη ,ual ἡμεῖς 
τούτων κοινωνήσομεν οὗ μετὰ σοῦ στρατευόμενοι." Πα- 
ραιτησαμένου δὲ τοῦ Περδίχκου τὴν διαγεγραμμένην 

5 κτῆσιν αὐτῷ, καὶ τῶν ἄλλων φίλων ἔνιοι τὸ αὐτὸ ἐποίη-- 
σαν. Τοῖς δὲ λαμβάνουσι καὶ δεομένοις προϑύμως ἐχα- 
ρέξετο, καὶ τὰ πλεῖστα τῶν ἐν Μακεδονίᾳ διανέμων ov- 
τῶς κατηνάλωσε. Τοιαύτῃ μὲν ὁρμῇ καὶ παρασκευῇ 
διανοίας τὸν Ἑλλήσποντον διεπέρασεν. ᾿ἀναβὰς δὲ εἰς 

ἸΟἼλιον ἔϑυσε τῇ A49qvà καὶ τοῖς ἤρωσιν ἔσπεισε. Τὴν δὲ 
᾿Αχιλλέως στήλην ἀλειψάμενος λίπα καὶ μετὰ τῶν ἕταί- 
ρῶν συναναδραμὼν γυμνός, ὥσπερ ἔϑος ἐστίν, ἐστεφά- 
voce μακαρίσας αὐτόν, ὅτι καὶ ξῶν φίλου πιστοῦ καὶ 
τελευτήσας μεγάλου κήρυκος ἔτυχεν. Ἔν δὲ τῷ περιϊέ- 

15 vo, καὶ ϑεᾶσϑαι τὰ κατὰ τὴν πόλιν ἐρομένου τινὸς αὖ-- 
τόν, εἰ βούλεται τὴν ᾿Ἵλεξάνδρου λύραν ἰδεῖν. ἐλάχι- 
στα φροντίζειν ἐκείνης ἔφη, τὴν δ᾽ ᾿Αχιλλέως ξητεῖν: ῃ 

τὰ κλέα καὶ τὰς πράξεις ὕμνει τῶν ἀγαϑῶν ἀνδρῶν 
ἐκεῖνοο. 

20 — XVI. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν ΖΙαρείου στρατηγῶν μεγά- 
λην δύναμιν ἠϑροικότων καὶ παρατεταγμένων ἐπὶ τῇ 
διαβάσει τοῦ Γρανικοῦ, μάχεσϑαι μὲν ἴσως ἀναγκαῖον 
ἦν, ὥσπερ ἐν πύλαις τῆς ᾿Ασίας. περὶ τῆς εἰσόδου καὶ 
ἀρχῆς᾽ τοῦ δὲ ποταμοῦ τὸ βάϑος καὶ τὴν ἀνωμαλίαν 

95 καὶ τραχύτητα τῶν πέραν ὄχϑων, πρὸς ovg ἔδει yíve- 

σϑαι τὴν ἀπόβασιν μετὰ μάχης; τῶν πλείστων δεδιο-- 

τῶν, ἐνίων δὲ καὶ τὸ περὶ τὸν μῆνα νενομισμένον οἰο- 
μένων δεῖν φυλάξασϑαι (Ζ,αισίου γὰρ οὐκ εἰώϑεισαν of 
βασιλεῖς τῶν Μακεδόνων ἐξάγειν τὴν στρατιάν)τοῦτο μὲν 

β80ἐπηνωρϑώσατο κελεύσας δεύτερον ᾿“ρτεμίσιον ἄγειν, 
τοῦ δὲ Παρμενίωνος, ὡς ὀψὲ τῆς ὥρας οὔσης, οὐκ ἐῶν-- 
τος ἀποκινδυνεύειν, εἰπὼν αἰσχύνεσϑαι τὸν Ἑλλήσπον- 
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vov, εἶ φοβήσεται τὸν Γρανικὸν διαβεβηκὼς ἐκεῖνον, 
ἐμβάλλει τῷ δεύματι σὺν ἴλαις ἱππέων τρισκαίδεκα᾽ καὶ 
πρὸς ἐναντέα βέλη καὶ τόπους ἀπορρῶγας ὅπλοις κατα-- 
πεφραγμένους καὶ ἵπποις ἐλαύνων, καὶ διὰ ῥεύματος 
παραφέροντος καὶ περικλύζοντος, ἔδοξε μανικῶς καὶ πρὸς 5 
ἀπόνοιαν μᾶλλον ἢ γνώμῃ στρατηγεῖν. Οὐ μὴν ἀλλ᾽ 
ἐμφὺς τῇ διαβάσει καὶ κρατήσας τῶν τόπων χαλεπῶς 
καὶ μόλις, ὑγρῶν καὶ περισφαλῶν γενομένων διὰ τὸν 
πηλὸν, εὐθὺς ἠναγκάξετο φύρδην μάχεσϑαι καὶ κατ᾽ 
ἄνδρα συμπλέκεσϑαι τοῖς ἐπιφερομένοις, πρὶν εἰς τάξιν 10 
τινὰ καταστῆναι τοὺς διαβαίνοντας. Ἐνέκειντο γὰρ 
κραυγῇ καὶ τοὺς ἵππους παραβάλλοντες τοῖς ἵπποις 
ἐχρῶντο δόρασι, καὶ ξίφεσι τῶν δοράτων συντριβέντων. 
"Ocauévov δὲ πολλῶν ἐπ᾽ αὐτὸν (ἦν δὲ τῇ πέλτῃ καὶ 
τοῦ κράνους τῇ χαίτῃ διαπρεπῆς; ἧς ἑκατέρωϑεν εἴστή-- 15 
κει πτερὸν λευκότητι καὶ μεγέϑει ϑαυμαστόν). ἄκοντι-- 

8678 σϑεὶς μὲν ὑπὸ τὴν ὑποπτυχίδα τοῦ ϑώρακος οὐκ ἐτρώ-- 
ϑη, Ῥοισάκου δὲ καὶ Σπιϑριδάτου τῶν στρατηγῶν προσ- 
φερομένων ἅμα, τὸν μὲν ἐκκλίνας, Ροισάκῃ δὲ προεμ-- 
βαλὼν τεϑωρακισμένῳ καὶ τὸ δόρυ κατακλάσας ἐπὶ τὸ 30 
ἐγχειρίδιον ὥρμησε. Συμπεπτωκότων δὲ αὐτῶν ὁ Σ'πι-- 
ϑριδάτης ὑποστήσας ἐκ πλαγίων τὸν ἵππον καὶ μετὰ 
σπουδῆς συνεξαναστὰς κοπίδι βαρβαρικῇ κατήνεγκε" 
καὶ τὸν μὲν λόφον ἀπέρραξε μετὰ θατέρου πτεροῦ. τὸ 
δὲ κράνος πρὸς τὴν πληγὴν ἀκριβῶς καὶ μόλις ἀντέσχεν, 95 
ὥστε τῶν πρώτων ψαῦσαι τριχῶν τὴν πτέρυγα τῆς κο- 
πίδος. Ἑτέραν δὲ τὸν Σπιϑριδάτην πάλιν ἐπαιρόμενον 
ἔφϑασε Κλεῖτος ὁ μέλας τῷ ξυστῷ διελάσας μέσον. 
Ὁμοῦ δὲ καὶ Ῥοισάκης ἔπεσεν ὑπὸ ᾿Αλεξάνδρου ξίφει 
πληγείς. Ἐν τούτῳ δὲ κινδύνου καὶ ἀγῶνος οὔσης τῆς 30 
ἱππομαχίας v] τε φάλαγξ διέβαινε τῶν Μακεδόνων καὶ 
συνῆγον at πεξαὶ δυνάμεις. Οὐ μὴν ὑπέστησαν εὐρώ-- 
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στως οὐδὲ πολὺν χρόνον, ἀλλ᾽ ἔφυγον τραπόμενοι πλὴν 
τῶν μισϑοφόρων Ἑλλήνων. Οὗτοι δὲ πρός τινι λόφῳ 
συστάντες ἤτουν τὰ πιστὰ τὸν ᾿Δλέξανδρον. Ὁ δὲ ϑυμῷ 
μᾶλλον ἢ λογισμῷ πρῶτος ἐμβαλὼν τόν vs ἵππον ἀπο- 

5 βάλλει ξίφει πληγέντα διὰ τῶν πλευρῶν (ἦν δὲ ἕτερος, 
οὐχ ὁ Βουκεφάλας), καὶ τοὺς πλείστους τῶν ἀποϑανόν-- 

τῶν καὶ τραυματισϑέντων ἐκεῖ συνέβη κινδυνεῦσαι καὶ 
πεσεῖν πρὸς ἀνθρώπους ἀπεγνωκότας καὶ μαχίμους συμ-- 
πλεκομένους. Δέγονται δὲ πεξοὶ μὲν δισμύριοι τῶν βαρ- 

10 βάρων, ἱππεῖς δὲ δισχίλιοι πεντακόσιοι πεσεῖν. Τῶν δὲ 
περὶ τὸν ᾿4λέξανδρον ᾿Φριστόβουλός φησι τέσσαρας καὶ 
τριάκοντα νεκροὺς γενέσϑαι τοὺς πάντας, ὧν ἐννέα πε- 
ξοὺς εἶναι. Τούτων μὲν οὖν ἐκέλευσεν εἰκόνας ἀναστα-- 

ϑῆναι χαλκᾶς, ἃς “ύσιππος εἰργάσατο. Κοινούμενος δὲ 
t5 τὴν νίκην τοῖς Ἕλλησιν ἰδέᾳ μὲν τοῖς ᾿4ϑηναίοις ἔπεμψε 

τῶν αἰχμαλώτων τριακοσίας ἀσπίδας. κοινῇ δὲ τοῖς ἄλ- 
λοις λαφύροις ἐκέλευσεν ἐπιγράψαι φιλοτιμοτάτην ἐπι- 
γραφήν" ..4λέξανδρος 0 Φιλίππου καὶ οἵ Ἔλληνες πλὴν 
“ακεδαιμονίων ἀπὸ τῶν βαρβάρων τῶν τὴν Acíav κα-- 

20 τοικούντων.““ Ἐκπώματα δὲ καὶ πορφύρας καὶ ὅσα τοι-- 
coco τῶν Περσικῶν ἔλαβε, πάντα τῇ μητρὶ πλὴν ὀλίγων 
ἐπεμψεν. 

XVIL Οὗτος ὁ ἀγὼν μεγάλην εὐθὺς ἐποίησε τῶν 
πραγμάτων μεταβολὴν πρὸς ᾿'4λέξανδρον, ὥστε καὶ Σιάρ- 

95 δεις, τὸ πρόσχημα τῆς ἐπὶ ϑαλάσσῃ τῶν βαρβάρων ἡγε- 
μονίας, παραλαβεῖν καὶ τάλλα προστίϑεσϑαι. Μόνη δὲ 
“Δλικαρνασσὸς ἀντέστη καὶ Μίλητος, ἃς ἑλὼν κατὰ κρά- 
τος καὶ τὰ περὶ αὐτὰς πάντα χειρωσάμενος ἀμφίβολος 
qv πρὸς τὰ λοιπὰ τῇ γνώμῃ. Καὶ πολλάκις μὲν ἔσπευδε 

80 Ζ“αρείῳ συμπεσὼν ἀποκινδυνεῦσαι περὶ τῶν ὅλων. ztoA- 
λάκις δὲ τοῖς ἐπὶ ϑαλάσσῃ πράγμασι καὶ χρήμασι διξνο- 
εἴτο πρῶτον οἷον ἐνασκήσας καὶ δώσας αὑτὸν οὕτως 
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ἀναβαίνειν ἐπ᾽ ἐκεῖνον. Ἔστι δὲ τῆς “Δυκίας κφήνη πϑρὶ 
τὴν Ξανϑίων πόλιν, ἧς τότε λέγουσιν αὐτομάτως περι-- 
τραπείσης καὶ ὑπεῤβαλούσης ἐκ βυϑοῦ δέλτον ἐκπεσεῖν 

χαλκῆν τύπους ἔχουσαν ἀρχαίων γραμμάτων. ἐν οἷς 

ἐδηλοῦτο παύσεσϑαι τὴν Περσῶν ἀρχὴν ὑπὸ Ἑλλήνων 5 
καταλυϑεῖσαν. Τούτοις ἐπαρϑεὶς ἠπείγετο τὴν παρα- 
λίαν ἀνακαϑήρασϑαι μέχρι τῆς Φοινίκης καὶ Κιλικίας. 

Ἡ δὲ τῆς Παμφυλίας παραδρομὴ πολλοῖς γέγονε τῶν 
ἱστορικῶν ὑπόϑεσις γραφικὴ πρὸς ἔκπληξιν καὶ ὄγκον, 
ὡς ϑείᾳ τινὲ τύχῃ παραχωρήσασαν ᾿Δ4λεξάνδρῳ τὴν ϑά- lc 
λασσαν, ἄλλως ἀεὶ τραχεῖαν ἐκ πελάγους προσφερομέ- 
νην, σπανίως δέ ποτε λεπτοὺς καὶ προσεχεῖς ὑπὸ τὰ 
κρημνώδη καὶ παρερρωγότα τῆς ὀρεινῆς πάγους διακα- 
λύπτουσαν. Ζ]ηλοῖ δὲ καὶ Μένανδρος ἐν κωμῳδία παί- 
tov πρὸς τὸ παράδοξον" 18 
ὡς ̓4λεξανδρῶδες ἤδη τοῦτο" κἂν ξητῶ τινα, 

βὴά αὐτόματος ovvog παρέσται" κἂν διελθεῖν δηλαδὴ 

διὰ ϑαλάσσης δέῃ τόπον τιν᾽, οὗτος ἔσται μοι βατός. 

Αὐτὸς δὲ ᾿Δ4λέξανδρος ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς οὐδὲν τοιοῦτον 

τερατευσάμενος ὁδοποιῆσαί φησι τὴν λεγομένην Κλί- 26 
μακα καὶ διελθεῖν ὁρμήσας ἐκ Φασηλίδος. Zhi καὶ 
πλείονας ἡμέρας ἐν τῇ πόλει διέτριψεν" ἐν αἷς καὶ Θεο- 
δέκτου τεϑνηκότος (ἦν δὲ Φασηλίτης) ἰδὼν εἰκόνα &va- 

κειμένην ἐν ἀγορᾷ, μετὰ δεῖπνον ἐπεκώμασε μεϑύων 
καὶ τῶν στεφάνων ἐπέρριψε πολλοὺς, οὐκ ἄχαριν ἐν 92 
παιδιᾷ ἀποδιδοὺς τιμὴν τῇ γενομένῃ δι᾿ ᾿Δριστοτέλην 
καὶ φιλοσοφίαν ὁμιλίᾳ πρὸς τὸν ἄνδρα. 

XVII. Μετὰ ταῦτα Πισιδῶν τε τοὺς ἀντιστάντας 

ἤρει καὶ Φρυγίαν ἐχειροῦτο" καὶ Γόρδιον πόλιν, ἑστίαν 

Μίδου τοῦ παλαιοῦ γενέσϑαι λεγομένην, παφαλαβὼν 30 
τὴν ϑρυλουμένην ἅμαξαν εἶδε φλοιῷ κρανίας ἔνδεδε- 

μένην, καὶ λόγον dx! αὐτῇ πιστευόμενον ὑπὸ τῶν βαρ- 
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βάρων ἤκουσεν, ὡς τῷ λύσαντι τὸν δεσμὸν εἵμαρται 
βασιλεῖ γενέσϑαι τῆς οἰκουμένης. Οἱ μὲν οὖν πολλοί 
φασι, τῶν δεσμῶν τυφλὰς ἐχόντων τὰς ἀρχὰς καὶ δι᾽ 
ἀλλήλων πολλάκις σκολιοῖς ἑλιγμοῖς ὑποφερομένων, τὸν 

δ 4λέξανδρον ἀμηχανοῦντα λῦσαι διατεμεῖν τῇ μαχαίρᾳ 
τὸ σύναμμα καὶ πολλὰς ἐξ αὐτοῦ κοπέντος ἀρχὰς φανῆ-- 

ι. ᾿Φριστόβουλος δὲ καὶ πάνυ λέγει ῥᾳδίαν αὐτῷ τὴν 
λύσιν γενέσϑαι ἐξελόντι τοῦ ῥυμοῦ τὸν ἕστορα καλού- 
μενον, ᾧ συνείχετο τὸ ξυγόδεσμον, (9 οὕτως ὑφελκύ- 

Ι0 σαντι τὸν ξυγόν. Ἐντεῦϑεν Παφλαγόνας τε καὶ Καπ- 

παδόκας προσαγαγόμενος καὶ τὴν Μέμνονος ἀκούσας 
τελευτήν. ὃς τῶν ἐπὶ θαλάττῃ Zzfagsíov στρατηγῶν ἐπί- 
δοξος ἦν ̓ 4λεξάνδρῳ πολλὰ πράγματα καὶ μυρίας ἀντι- 
λήψεις καὶ ἀσχολέας παρέξειν, ἐπερρώσϑη πρὸς τὴν 

1ὅ ἄνω στρατείαν μᾶλλον. Ἤδη 0i καὶ Ζαρεῖος ἐκ Σού- 
Gov κατέβαινεν, ἐπαιρόμενός ve τῷ πλήϑει τῆς δυνάμεως 
(ἑξήκοντα γὰρ ἡγε μυριάδας στρατοῦ), καί τινος ὀνεί- 

ρου ϑαρρύνοντος αὐτόν, ὃν οὗ μάγοι πρὸς χάριν ἐξη- 
γοῦντο μᾶλλον ἢ κατὰ τὸ εἰκός. Ἔδοξε γὰρ πυρὶ νέμε-- 

50 σϑαι πολλῷ τὴν Μακεδόνων φάλαγγα. τὸν δὲ ᾿4λέξαν-- 
δρον ἔχοντα στολήν, ἣν αὐτὸς ἐφόρει πρότερον ἀστάν-- 
δης ὧν βασιλέως, ὑπηρετεῖν αὐτῷ" παρελϑόντα δὲ εἰς 
τὸ τοῦ Βήλου τέμενος ἀφανῆ γενέσϑαι. zik τούτων, 
ὡς ἔοικεν, ὑπεδηλοῦτο παρὰ τοῦ ϑεοῦ λαμπρὰ μὲν γε- 

ἡονήσεσϑαι καὶ περιφανῆ τὰ τῶν Μακεδόνων, ᾿4λέξαν-- 
δρον δὲ τῆς μὲν ᾿4σίας κρατήσειν, ὥσπερ ἐκράτησε Za- 
psiog ἐξ ἀστάνδου βασιλεὺς γενόμενος, ταχὺ δὲ σὺν 
δόξῃ τὸν βίον ἀπολείψειν. 

XIX. Ἔτι δὲ μᾶλλον ἐθάρρησε καταγνοὺς δειλίαν 
80 4λεξάνδρου πολὺν χρόνον ἐν Κιλικίᾳ διατρέψαντορ. 
Ἦν δὲ ἡ διατριβὴ διὰ νόσον, ἣν οὗ μὲν ἐκ κόπων, οἱ δὲ 

λουσαμένῳ ἐν τῷ τοῦ Kvüvov ῥεύματι καταπαγέντι προσ-- 
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πεσεῖν λέγουσι. Τῶν μὲν ovv ἄλλων ἰατρῶν οὐδεὶς 
ἐθάρρει βοηϑήσειν., ἀλλὰ τὸν κίνδυνον οἰόμενοι πάσης 
ἰσχυρότερον εἶναι βοηϑείας ἐφοβοῦντο τὴν ἐκ τοῦ σφα- 
λῆναι διαβολὴν πρὸς τοὺς Μακεδόνας" Φίλιππος δ᾽ ὁ 
A A 9 M M δ΄͵ M L] 2." » - δὲ 5 

καρνὰν μοχϑηρὰ μὲν ἑώρα τὰ περὶ αὐτὸν ὄντα, τῇ δὲ 
, * e , 

φιλίᾳ πιστεύων καὶ δεινὸν ἡγούμενος. eU κινδυνεύοντι 
μὴ συγκινδυνεύσει μέχρι τῆς ἐσχάτης πείρας βοηϑῶν 
καὶ παραβαλλόμενος, ἐπεχείρησε φαρμακείᾳ καὶ συνέ- 
πεισεν αὐτὸν ὑπομεῖναι καὶ πιεῖν, σπεύδοντα δωσθϑῆναι 
πρὸς τὸν πόλεμον. Ἐν τούτῳ δὲ Παρμενέων ἔπεμψεν 10 
ἐπιστολὴν ἀπὸ στρατοπέδου, διακελευόμενος αὐτῷ φυ- 

λάξασϑαι τὸν Φίλιππον ὡς ὑπὸ zfagsíov πεπεισμένον 
3 2 P , * , ^ ? ν. 3 / 675 ἐπὶ δωρεαῖς μεγάλαις καὶ γάμῳ ϑυγατρὸς ἀνελεῖν .4λέ- 

e 4 N , ^ 9 Α A Α ’ 

ξανδρον. Ὁ δὲ τὴν ἐπιστολὴν ἀναγνοὺς καὶ μηδενὶ δεί- 
ΕΝ , ον ^ , e , e 

ξας τῶν φίλων ὑπὸ τὸ προσχεφαλαιον υπέϑηκεν. δὸς 18 

δὲ τοῦ καιροῦ παρόντος εἰσῆλθε μετὰ τῶν ἑταίρων ὁ 
Φίλιππος τὸ φάρμακον ἐν κύλικι κομίξων. ἐκείνῳ μὲν 
, N 2 , 5 ON N M , 28 
ἐπέδωκε τὴν ἐπιστολήν. αὐτὸς δὲ τὸ φάρμακον ἐδέξατο 

, d 

προϑύμως καὶ ἀνυπόπτως. ὥστε ϑαυμαστὴν καὶ ϑεα- 
τρικὴν τὴν ὄψιν εἶναι. τοῦ μὲν ἀναγινώσκοντος. τοῦ δὲ 20 

’ 5 , 9 2 

πένοντος, εἶτα ἅμα πρὸς ἀλλήλους ἀποβλεπόντων οὐχ 
ς - , - -᾿ , 

ὁμοίως, ἀλλὰ τοῦ μὲν ᾿4λεξάνδρου φαιδρῷ τῷ προσώ- 
3 ? πῷ καὶ διακεχυμένῳ τὴν πρὸς τὸν Φίλιππον εὐμένειαν 

, N A καὶ πίστυν ἀποφαίνοντος. ἐκείνου δὲ πρὸς τὴν διαβολὴν 
^ 3 M 

ἐξισταμένου καὶ ποτὲ μὲν ϑεοκλυτοῦντος xai πρὸς τὸν 325 
, ^ ^ Pp 

οὐρανὸν ἀνατείνοντος τὰς χεῖρας, ποτὲ δὲ τῇ κλίνῃ πε- 
3 - NES / a. 

ριπέπτοντος καὶ παρακαλοῦντος vov “λέξανδρον ευϑυ- 
^ - Α 3 - μεῖν καὶ προσέχειν αὐτῷ. Τὸ γὰρ φάρμακον ἐν ἀρχῇ 

κρατῆσαν τοῦ σώματος οἷον ἀπέωσε καὶ κατέδυσεν εἰς 
, M [4 [74 ᾿ 1 , ^ * ' 

βαϑὸος την δύναμιν. ὥστε καὶ φωνὴν ἐπιλιπεῖν καὶ vc 30 

περὶ τὴν αἴσθησιν ἀσαφῆ καὶ μικρὰ κομιδὴ γενέσϑαι, 
"4 3 , 3 Y 3 1 , 3 

λιποϑυμίας ἐπιπεσούσης. Ov μὴν ἀλλὰ ταχέως ἀναλη- 
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φϑεὶς ὑπὸ vot Φιλίππου καὶ ῥαΐσας αὑτὸν ἐπέδειξε τοῖς 

Μακεδόσιν" οὐ γὰρ ἐπαύοντο πρὶν ἰδεῖν τὸν ᾿4λέξαν-- 
δρον ἀϑυμοῦντες. 

XX. Ἦν δέ "ug ἐν τῷ “αρείου στρατῷ πεφευγὼς ἐκ 
5 Μακεδονίας ἀνὴρ Μακεδών, “Ἀμύντας, οὐκ ἄπειρος 
τῆς ᾿Ἵλεξάνδφου φύσεως. Οὗτος ὡρμημένον ἰδὼν za- 

ρεῖον εἴσω τῶν στενῶν βαδίξειν ἐπ᾽ ᾿4λέξανδρον͵ ἐδεῖτο 
κατὰ χώραν ὑπομένειν ἐν πλάτος ἔχουσι πεδίοις καὶ 
ἀναπεπταμένοις πρὸς ἐλάττονας πλήϑει τοσούτῳ δια- 

10 μαχούμενον. ᾿Δποκριναμένου δὲ ΖΙαρείου δεδιέναι, μὴ 
φϑαάσωσιν αὐτὸν ἀποδράντες οἱ πολέμιοι καὶ διαφυγὼν 
᾿Δλέξανδρος, ..41λλὰ τούτου ys 4 εἶπεν. ὦ βασιλεῦ, χάριν 
θάρρει" βαδιεῖται γὰρ ἐκεῖνος ἐπὶ σὲ καὶ σχεδὸν ἤδη 
Boots. Ταῦτα λέγων ᾿άμύντας οὐκ ἔπειϑεν, ἀλλ᾽ 

[ὁ ἀναστὰς ἐπορεύετο Zagstog εἰς Κιλικίαν, ἅμα δὲ ᾿4λέ- 
ξανδρος εἰς Συρίαν ἐπ᾽ ἐκεῖνον. 'Ev δὲ τῇ νυκτὶ δια- 

μαρτόντες ἀλλήλων αὖϑις ἀνέστρεφον, ᾿4λέξανδρος μὲν 
ἡδόμενός vs τῇ συντυχίᾳ καὶ σπεύδων ἀπαντῆσαι περὶ 

τὰ στενὰ, Ζαρεῖος δὲ τὴν προτέραν ἀναλαβεῖν στρατο- 
90 πεδείαν καὶ τῶν στενῶν ἐξελίξαι τὴν δύναμιν. Ἤδη 

γὰρ ἐγνώκει παρὰ τὸ συμφέρον ἐμβεβληκὼς ἑαυτὸν εἰς 
χωρύα ϑαλάττῃ καὶ ὄρεσι καὶ ποταμῷ διὰ μέσου ῥέοντι 
τῷ Πινάρῳ δύσιππα καὶ διεσπασμένα πολλαχοῦ καὶ 
πρὸς τῆς ὀλιγότητος τῶν πολεμίων ἔχοντα τὴν ϑέσιν. 

25 4λεξάνδρῳ δὲ τὸν μὲν τόπον ἡ τύχη παρέσχεν, ἐστρα- 
τήγησε δὲ τῶν ἀπὸ τῆς τύχης ὑπαρχόντων πρὸς τὸ vi- 
κῆσαι βέλτιον, ὃς γὲ τοσούτῳ πλήϑει τῶν βαρβάρων 

λειπόμενος ἐκείνοις μὲν οὐ παρέσχε κύκλωσιν, αὐτὸς δὲ 
τῷ δεξιῷ τὸ εὐώνυμον ὑπερβαλὼν καὶ γενόμενος κατὰ 

80 κέρας φυγὴν ἐποίησε τῶν xa9' αὑτὸν βαρβάρων, ἐν 
πρώτοις ἀγωνιξόμενος, ὥστε τρωϑῆναι ξίφει τὸν μηρόν. 
ὡς μὲν Χάρης φησίν, ὑπὸ ΖΙαρείου (συμπεσεῖν γὰρ αὖ- 
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τοὺς εἰς χεῖρας), AAécbavOgog δὲ περὶ τῆς μάχης ἐπι-- 
στέλλων τοῖς περὶ τὸν ᾿Αντέπατρον οὐκ εἴρηκεν, ὅστις 
ἦν ὁ τρώσας, ὅτι δὲτρωϑείη τὸν μηρὸν ἐγχειριδίῳ, δυσ- 

χερὲς δ᾽ οὐδὲν ἀπὸ τοῦ τραύματος συμβαίη γέγραφε. 
Νικήσας δὲ λαμπρῶς καὶ καταβαλὼν ὑπὲρ ἕνδεκα μυ-- ὃ 
ριάδας τῶν πολεμίων, ΖΙαρεῖον μὲν ovy εἶλε τέτταρας 

σταδίους ἢ πέντε προλαβόντα τῇ φυγῇ. τὸ δὲ ἄρμα καὶ 
τὸ τόξον αὐτοῦ λαβὼν ἐπανῆλθε καὶ κατέλαβε τοὺς 
Μακεδονας τὸν μὲν ἄλλον πλοῦτον ἐκ τοῦ βαρβαρικοῦ 
στρατοπέδου φέροντας καὶ ἄγοντας ὑπερβάλλοντα πλή- 
9st, καίπερ εὐξώνων πρὸς τὴν μάχην παραγενομένων 
καὶ τὰ πλεῖστα τῆς ἀποσκευῆς ἐν Ζαμασκῷ καταλιπὸν-- 

βῆθτων, τὴν δὲ Ζαρείου σκηνὴν ἐξῃρηκότας ἐκείνῳ 9sga- 
πείας τε λαμπρᾶς καὶ παρασκευῆς καὶ χρημάτων πολ-- 

λῶν γέμουσαν. Εὐθὺς οὖν ἀποδυσάμενος τὰ ὅπλα πρὸς 15 
τὸ λουτρὸν ἐβάδιξεν εἰπών" Ἴωμεν ἀπολουσόμενοι τὸν 
ἀπὸ τῆς μάχης ἰδρῶτα τῷ “Ζ]αρείου λουτρῷ.“ Καί τις 
τῶν ἑταίρων. Μὰ τὸν Ζία““ εἶπεν ..ἀλλὰ τῷ ᾿4λεξάν-- 
δρου" τὰ γὰρ τῶν ἡττωμένων εἶναί τε δεῖ καὶ προσα-- 
γορεύεσϑαι τοῦ κρατοῦντος.“ Ὡς δὲ εἶδε μὲν ὀλκια καὶ 20 

κρωσσοὺς καὶ πυέλους καὶ ἀλαβάστρους, πᾶντα χρυσοῦ, 
ἡσκημένα περιττῶς, ὠδώδει δὲ ϑεσπέσιον οἷον ὑπὸ 
ἀρωμάτων καὶ μύρων ὁ οἶκος, ἐκ δὲ τούτου παρῆλθεν 

εἰς σκηνὴν ὕψει τε καὶ μεγέϑει καὶ τῷ περὶ τὴν στρω- 
μνὴν καὶ τραπέξας καὶ τὸ δεῖπνον αὐτοῦ κόσμῳ ϑαύμα- 25 

τος ἀξίαν, διαβλέψας πρὸς τοὺς ἑταίρους .. Τοῦτο qv, 

ὡς ἔοικεν“ ἔφη ..τὸ βασιλεύειν." 
XXL Τρεπομένῳ δὲ πρὸς τὸ δεῖπνον αὐτῷ φράξει 

τις ἐν τοῖς αἰχμαλώτοις ἀγομένας μητέρα καὶ γυναῖκα 
“Ἰαρείου καὶ ϑυγατέρας δύο παφϑένους ἰδούσας τὸ 30 
ἄρμα καὶ τὰ τόξα κόπτεσϑαι καὶ ϑρηνεῖν; ὡς ἀπολωλό- 

τος ἐκείνου. Συχνὸν οὖν ἐπισχὼν χρόνον ᾿4λέξανδρος 

wed 0 
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καὶ ταῖς ἐκείνων τύχαις μᾶλλον ἢ ταῖς ἑαυτοῦ ἐμπαϑὴς 
γενόμενος πέμπει Asovvavov, ἀπαγγεῖλαι κελεύσας. ὡς 
οὔτε “αφεῖος. τέϑνηκεν οὔτε “Ἵλέξανδρον δεδιέναι χρή᾽ 
Ζαρείῳ γὰρ ὑπὲρ ἡγεμονίας πολεμεῖν, ἐκείναις δὲ πάντα 

5 ὑπάρξειν, ὧν καὶ “αρείου βασιλεύοντος ἠξιοῦντο. Τοῦ 

δὲ λόγου ταῖς γυναιξὶν ἡμέρου καὶ χρηστοῦ φανέντος 

ἔτι μᾶλλον τὰ τῶν ἔργων ἀπήντα φιλάνϑρωπα. Θό- 

ψαι γὰρ ὅσους ἐβούλοντο Περσῶν ἔδωκεν, ἐσϑῆτι καὶ 
κόσμῳ χρηδαμέναις 81 κῶν λαφύρων, ϑεραπείας τὸ 

10 καὶ τιμῆς, ἣν εἶχον, οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἀφεῖλε, συντάξεις 
δὲ xoi μείξονας ἐκαρποῦντο τῶν προτέρων. Ἢ δὲ 

καλλίστη καὶ βασιλικωτάτη χάρις ἦν παρ᾽ αὐτοῦ 
γυναιξὶ γενναίαις γενομέναις αἰχμαλώτοις καὶ σώ- 
φροσι μήτε ἀκοῦσαί τι μήτε ὑπονοῆσαι μήτε προδδο- 

ιὸ κῆσανι τῶν αἰσχρῶν, ἀλλ᾽ ὥσπερ οὐκ ἐν στρατοπέδῳ 
πολεμίων, ἀλλ᾽ ἐν ἱεροῖς καὶ ἁγίοις φυλαττομένας παρ-- 
ϑενῶσιν ἀπόρρητον ἔχειν καὶ ἀόρατον ἑτέροις δίαιταν. 
Καίτοι λέγεταί γε τὴν Ζαρείου γυναῖκα πολὺ πασῶν 

τῶν βασιλίδων εὐπρεπεστάτην γενέσϑαι, καϑάπερ καὶ 
30 αὐτὸς "fageiog ἀνδρῶν κάλλιστος καὶ μέγιστος. τὰς δὲ 

παῖδας ἐοικέναι τοῖς γονεῦσιν. ᾿᾽41λλ᾽ ᾿Δ4λέξανδρος, ὡς 
&0LX8 , τοῦ νικᾶν τοὺς πολεμίους τὸ κρατεῖν ἑαυτοῦ βα- 
σιλικώτερον ἡγούμενος οὔτε τούτων ἔϑιγεν οὔτε ἄλλην 
ἔγνω γυναῖκα πρὸ γάμου πλὴν Βαρσίνης. Αὕτη δὲ μετὰ 

"Ὁ τὴν Μέμνονος τελευτὴν χήρα γενομένη περὶ “Δαμασκὸν 
ἐλήφϑη. Πεπαιδευμένη δὲ παιδείαν Ἑλληνικὴν καὶ τὸν 

τρόπον ἐπιεικὴς οὖσα καὶ 1 πατρὸς ᾿ἀρταβάξου γεγονότος 

ἐκ βασιλέως ϑυγατρὸς ἐγνώσϑη, Παρμενίωνος προτρε- 
ψαμένου τὸν ᾿“λέξανδρον, ὡς φησιν ᾿Αριστόβουλος, κα- 

80 λῆς καὶ γενναίας [καὶ τὸ κάλλος] ἄψασϑαι γυναικός. 

Τὰς δὲ ἄλλας αἰχμαλώτους ὁρῶν ὁ ̓ Αλέξανδρος κάλλδι 
καὶ μεγέϑει διαφερούσας ἔλεγε παίξων, ὡς εἰσὶν ἀλγη- 
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δόνες ὀμμάτων at Περσίδες. ᾿Αἀντεπιδεικνύμενος δὲ πρὸς 
τὴν ἰδέαν τὴν ἐκείνων τὸ τῆς ἰδίας ἐγκρατείας xol oo - 
φροσύνης κάλλος, ὥσπερ ἀψύχους εἰκόνας ἀγαλμάτων 
παρέπεμψεν. 

XXII. Ἐπεὶ δὲ Φιλόξενος ὁ τῶν ἐπὶ ϑαλάττῃ στρα-- 5 
τηγὸς ἔγραψεν εἶναι παρ᾽ αὐτῷ Θεόδωρόν τινα Ταραν-- 
τῖνον ἔχοντα παῖδας ὠνίου;: δύο τὴν ὄψιν ὑπερφυεῖς, 
καὶ πυνθανόμενος, εἰ πρέηται, χαλεπῶς ἐνεγκὼν ἐβόα 
πολλάκις πρὸς τοὺς φέλους ἐρωτῶν, τί πώποτε Φιλόξε--: 

νος αἰσχρὸν αὐτῷ συνεγνωκὼς τοιαῦτα ὀνείδη προξε--Ἰὸ 
νῶν κάϑηται. Τὸν δὲ Φιλόξενον αὐτὸν ἐν ἐπιστολῇ 

077 πολλὰ λοιδορήσας ἐκέλευσεν αὐτοῖς φορτίοις τὸν Θεό-- 
δωρον εἰς τὸν ὄλεθρον ἀποστέλλειν. Ἐπέπληξε δὲ καὶ 
"Ayvavi [νεανίσκῳ] γράψαντι πρὸς αὐτόν, ὅτι Κρωβύ- 
λον εὐδοκιμοῦντα ἐν Κορίνϑῳ βούλεται πριάμενος ἀγα--᾿ὸ 
γεῖν πρὸς αὐτόν. Πυνϑανόμενος δὲ μισϑοφόρων τινῶν 
γύναια διερϑαρκέναι Ζίάμωνα καὶ Τιμόϑεον Μακεδό- 
νας τῶν ὑπὸ Παρμενίωνι στρατευομένων, ἔγραψε Παρ- 
μενέωνι κελεύων, ἐὰν ἐλεγχϑῶσιν., ὡς ϑηρία ἐπὶ κατα-- 
φϑορᾷ τῶν ἀνθρώπων γεγονότα τιμωρησάμενον ἀπο--30 
κτεῖναι. Καὶ περὶ ἑαυτοῦ κατὰ λέξιν ἐν ταύτῃ τῇ ἐπι- 
στολῇ γέγραφεν" .: Ἐγὼ γὰρ οὐχ ὅτι ἑωρακὼς ἂν εὑρε- 
ϑείην τὴν ΖΙαρείου γυναῖκα ἢ βεβουλημένος ἰδεῖν, ἀλλ 
οὐδὲ τῶν λεγόντων περὶ τῆς εὐμορφίας αὐτῆς προσδε-- 
δεγμένος τὸν λόγον.“ Ἔλεγε δὲ μάλιστα συνιέναι ϑνη-- 35 
τὸς ὧν ἐκ τοῦ καϑεύδειν καὶ συνουσιάξειν, ὡς ἀπὸ μιᾶς 
ἐγγινόμενον ἀσϑενείας τῇ φύσει καὶ τὸ πονοῦν καὶ τὸ 
ἡδόμενον. "Hv δὲ καὶ γαστρὸς ἐγκρατέστατος, καὶ τοῦτο 
ἄλλοις τε πολλοῖς ἐδήλωσε καὶ τοῖς πρὸς Ov λεχϑεῖ- 
σιν, ἣν ἐποιήσατο μητέρα καὶ Καρίας βασίλισσαν ἀπέ-30 

δειξεν. Ὡς γὰρ ἐκείνη φιλοφρονουμένη πολλὰ μὲν ὄψα 
xa9' ἡμέραν ἀπέστελλεν αὐτῷ καὶ πέμματα, τέλος δὲ 
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τοὺς δοκοῦντας εἶναι δεινοτάτους ὀψοποιοὺς καὶ ἀρτο- 

ποιούς, ἔφη τούτων μηδενὸς δεῖσθαι" βελτίονας γὰρ 
ὀψοποιοὺς ἔχειν ὑπὸ τοῦ παιδαγωγοῦ “εωνέδου δεδο-- 
μένους αὐτῷ, πρὸς μὲν τὸ ἄριστον, νυχτοπορίαν, πρὸς 

5 δὲ τὸ δεῖπνον; ὀλιγαριστίαν. 50 δ᾽ αὐτὸς οὗτος ἀνήρ“ 
ἔφη xal τῶν στρωμάτων ἐπιὼν τὰ ἀγγεῖα καὶ τῶν (uo- 
τέων ἔλυεν ἐπισκοπῶν, μή τί μοι τρυφερὸν ἢ περισσὸν 

ἡ μήτηρ ἐντέϑεικεν."“ 
ΧΧΠΙ. Ἦν δὲ καὶ πρὸς οἶνον ἧττον ἢ ἐδόκει κατα- 

ιοφερής. Ἔδοξε δὲ διὰ τὸν χρόνον. ὃν οὐ nívov μᾶλλον 
ἢ λαλῶν εἷλκεν ἐφ᾽ ἑκάστης κύλικος, ἀεὶ μακρόν τινα 
λόγον διατιϑέμενος, καὶ ταῦτα πολλῆς σχολῆς οὔσης. 
Ἐπεὶ πρός ye τὰς πράξεις οὐκ οἶνος ἐκεῖνον, οὐχ ὕπνος, 

οὐ παιδιά τις, οὐ γάμος. οὐ Oda, καϑάπερ ἄλλους στρα- 
Ιδὁτηγούς., ἐπέσχε. 4]ηλοῖ δὲ ὁ βίος, ὃν βιώσας βραχὺν 

παντάπασι, πλείστων καὶ μεγίστων πράξεων ἐνέπλησεν. 
Ἔν δὲ ταῖς σχολαῖς πρῶτον μὲν ἀναστὰς καὶ ϑύσας τοῖς 
ϑεοῖς εὐθὺς ἠρίστα καϑήμενος" ἔπειτα διημέρευε κυνη- 

γῶν ἢ δικάξων ἢ συντάττων τι τῶν πολεμικῶν ἢ ἀναγι- 
20voGxov. Εἰ δὲ ὁδὸν βαδίζοι μὴ λίαν ἐπείγουσαν, ἐμάν--: 

ϑανεν ἅμα πορευόμενος ἢ τοξεύειν ἢ ἐπιβαίνειν ἄρμα- 
τος ἑἐλαυνομένου καὶ ἀποβαίνειν. Πολλάκις δὲ παίξων 
καὶ ἀλώπεκας ἐθήρευε καὶ ὄρνιϑας, ὡς ἔστι λαβεῖν ἐκ 
τῶν ἐφημερίδων. Καταλύσας δὲ καὶ τρεπόμενος πρὸς 

25 λουτρὸν ἢ ἄλειμμα, τοὺς ἐπὶ τῶν σιτοποιῶν καὶ μαγεί- 
ρῶν ἀνέκρινεν, εἰ τὰ πρὸς τὸ δεῖπνον εὐτρεπῶς ἔχουσι. 
Καὶ δειπνεῖν μὲν ὀψὲ καὶ σκότους ἤδη κατακλινόμενος 
ἤρχετο, ϑαυμαστὴ δὲ ἦν ἡ ἐπιμέλεια καὶ πεφίβλεψις ἐπὶ 
τῆς τραπέζης, ὅπως μηδὲν ἀνίσως μηδὲ ὀλιγώφως δια- 

δονέμοιτο" τὸν δὲ πότον, ὥσπερ δἴρηται, μακρὸν ὑπὸ 
ἀδολεσχέας ἐξέτεινε. Καὶ τάλλα πάντων ἥδιστος ὧν βα- 

σιλέων συνεῖναι καὶ χάριτος οὐδεμιᾶς ἀμοιρῶν, τότε ταῖς 
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μεγαλαυχίαις ἀηδὴς ἐγένετο xal λίαν στρατιωτικός, αὐ-- 
τός τὲ πρὸς τὸ κομπῶδες ὑποφερόμενος καὶ τοῖς κόλαξιν 
ἑαυτὸν ἀνεικὼς ἱππάσιμον, ὑφ᾽ ὧν of χαριέστεροι τῶν 
παρόντων ἐπετρίβοντο, μήτε ἁμιλλᾶσϑαι τοῖς κόλαξι 
μήτε λείπεσϑαι βουλόμενοι τῶν αὐτῶν ἐπαίνων. Τὸ μὲν ὅ 
γὰρ αἰσχρὸν ἐδόκει, τὸ δὲ κίνδυνον ἔφερε. Μετὰ δὲ τὸν 
πότον λουσάμενος ἐκάϑευδε πολλάκις μέχρι μέσης ἡμέ- 

678gag* ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ διημέρευεν ἐν τῷ καϑεύδειν. Av- 
τὸς μὲν οὖν καὶ ὄψων ἐγκρατὴς ἦν, ὥστε καὶ τὰ σπα- 
νιώτατα πολλάκις τῶν ἀπὸ ϑαλάττης αὐτῷ κομιξομένων 10 

ἀκροδρύων καὶ ἰχϑύων ἕκάστῳ διαπεμπόμενος τῶν ἕταί- 
ρῶν πολλάκις ἑαυτῷ μόνῳ μηδὲν καταλιπεῖν" τὸ μέντοι 
δεῖπνον ἦν ἀεὶ μεγαλοπρεπὲς, καὶ τοῖς εὐτυχήμασι τῆς 
δαπάνης ἅμα συναυξομένης τέλος εἰς μυρίας δραχμὰς 
προῆλϑεν Ἐνταῦϑα δὲ ἔστη, καὶ τοσοῦτον ὠρίσϑη τε-- 15 
λεῖν τοῖς ὑποδεχομένοις ᾿4λέξανδρον. 

XXIV. Μετὰ δὲ τὴν μάχην τὴν ἐν Ἰσσῷ πέμψας εἰς 
Ζαμασκὸν ἔλαβε τὰ χρήματα καὶ τὰς ἀποσκευὰς καὶ τὰ 
τέκνα καὶ τὰς γυναῖκας τῶν Περσῶν. Καὶ πλεῖστα μὲν 

ὠφελήϑησαν ot τῶν Θεσσαλῶν ἱππεῖς τούτους γὰρ ἄν--30 
δρας ἀγαϑοὺς διαφερόντως ἐν τῇ μάχῃ γενομένους 
ἔπεμψεν ἐπίτηδες ὠφεληϑῆναι βουλόμενος" ἐνεπλή-- 
691] δὲ καὶ τὸ λοιπὸν εὐπορίας στρατόπεδον. Καὶ ysv- 
σάμενοι τότε πρῶτον οἵ Μακεδόνες χρυσοῦ καὶ ἀρ- 
γύρου καὶ γυναικῶν καὶ διαίτης βαρβαρικῆς, ὥσπερ 25 

κύνες ἔσπευδον ἁψάμενοι στέβου διώκειν καὶ ἀνιχνεύ-- 
διν τὸν τῶν Περσῶν πλοῦτον. Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ᾿4λεξάνδρῳ 
πρῶτον ἐδόκει κρατύνεσϑαι τὰ πρὸς ϑαλάσσῃ. Κύπρον 

μὲν οὖν εὐθὺς οἵ βασιλεῖς ἧκον ἐγχειρέξοντες αὐτῷ καὶ 
Φοινίκην πλὴν Τύρου. Τύρον δὲ πολιορκῶν ἑπτὰ μῆ- 80 

veg χώμασι καὶ μηχαναῖς καὶ τριήρεσι διακοσίαις ἐκ 
ϑαλάττης, ὄναρ εἶδε τὸν Ἡρακλέα δεξιούμενον αὐτὸν 

PLUT. vir. III. 20 
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ἀπὸ τοῦ τείχους xal καλοῦντα. Τῶν δὲ Τυρέων πολλοῖς 
κατὰ τοὺς ὕπνους ἔδοξεν ὁ ̓ Ζπόλλων λέγειν. ὡς ἄπεισι 
πρὸς ᾿Αλέξανδρον" οὐ γὰρ ἀρέσκειν αὐτῷ τὰ πρασσό- 
μδνα κατὰ τὴν πόλιν. ᾽4λλ᾽ αὐτοὶ μὲν ὥσπερ ἄνϑρω- 

5 πον αὐτομολοῦντα πρὸς τοὺς πολεμίους ἐπ᾿ αὐτοφώρῳ 
τὸν ϑεὸν εἰληφότες σειράς τε τῷ κολοσσῷ περιέβαλλον 
αὐτοῦ καὶ καϑήλουν πρὸς τὴν βάσιν͵ ᾿Δλεξανδριστὴν 
καλοῦντες. Ἑτέραν δὲ ὄψιν ᾿4λέξανδρος εἶδε κατὰ τοὺς 
ὕπνους. Σάτυρος αὐτῷ φανεὶς ἐδόκει προσπαίξειν πόρ-- 

Ἰόρωϑεν, εἶτα βουλομένου λαβεῖν ὑπεξέφευγε᾽ τέλος δὲ 
πολλὰ λιπαρήσαντος καὶ περιδραμόντος ἦλϑεν εἰς χεῖ- 
ρας. Οἵ δὲ μάντεις τοὔνομα διαιροῦντες οὐκ ἀπιϑάνως 
ἔφασαν αὐτῷ" ..Σὴ γενήσεται Τύρος.“ Καὶ κρήνην δέ 
τινα δεικνύουσι, πρὸς ἣν κατὰ τοὺς ὕπνους ἰδεῖν ἔδοξε 

Ιό τὸν Σάτυρον. Διὰ μέσου δὲ τῆς πολιορκίας ἐπὶ τοὺς 
"Ἄραβας τοὺς προσοικοῦντας τῷ ᾿Αντιλιβάνῳ στρατεύ- 
σας ἐκινδύνευσε διὰ τὸν παιδαγωγὸν “υσίμαχον" ἐξη- 
κολούϑησε γὰρ αὐτῷ λέγων τοῦ Φοίνικος οὐκ εἶναι χεί- 
ρῶν οὐδὲ πρεσβύτερος. Ἐπεὶ δὲ πλησιάσας τοῖς ὀρει- 

20 νοῖς καὶ τοὺς ἵππους ἀπολιπὼν πεξὸς ἐβάδιξεν. ol μὲν 
ἄλλοι πολὺ προῆλϑον, αὐτὸς δὲ τὸν Δυσίμαχον, ἑσπέρας 
ἤδη καταλαμβανούσης καὶ τῶν πολεμέων ἐγγὺς ὄντων, 

ἀπαγορεύοντα καὶ βαρυνόμενον οὐχ ὑπομένων ἀπολι- 
πεῖν, ἀλλ᾽ ἀνακαλούμενος καὶ παρακομίξζων ἔλαϑε τοῦ 

25 στρατεύματος ἀποσπασϑεὶς μετ᾽ ὀλίγων καὶ σκότους 
ἅμα καὶ à ῥίγους σφοδροῦ νυκτερεύων ἐν χωρίοις χαλε- 

ποῖς. Εἶδεν ovv πόρρω πυρὰ πολλὰ καιόμενα σπορά- 

δὴν τῶν πολεμίων. Θαρρῶν δὲ τοῦ σώματος τῇ κουφό- 

τητι καὶ τῷ πονεῖν αὐτὸς ἀεὶ παραμυϑούμενος τὴν ἀπο-- 
80 ρίαν τῶν Μακεδόνων, προσέδραμε τοῖς ἔγγιστα πῦρ καί- 

ουσι" καὶ περικαϑημένους τῇ πυρᾷ δύο βαρβάρους πα- 
τάξας τῷ ἐγχειριδίῳ καὶ δαλὸν ἁρπάσας ἧκε πρὸς τοὺς 
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ἑαυτοῦ κομίξων. ᾿Ἐγκαύσαντες δὲ πῦρ πολὺ τοὺς uiv 
εὐθὺς ἐρόβησαν ὥστε φυγεῖν, τοὺς δ᾽ ἐπιόντας ἐτρέ- 
ψαντο καὶ κατηυλέσϑησαν ἀκινδύνως. Ταῦτα μὲν οὖν 
Χάρης ἱστόρηκεν. 

XXV. Ἡ δὲ πολιορκέα τοιοῦτον ἔσχε πέρας. ᾽4λε-- 5 
ξάνδρον τὴν μὲν πολλὴν τῆς δυνάμεως ἀναπαύοντος 
ἀπὸ πολλῶν ἀγώνων τῶν ἔμπροσϑεν, ὀλέγους δέ τινας, 

819 ὡς μὴ σχολάξοιεν of πολέμιοι. τοῖς τείχεσι προσάγον- 
τος, ᾿“Δρίστανδρος ὁ μάντις ἐσφαγιάξετο" καὶ τὰ σημεῖα 
κατιδὼν ϑρασύτερον διωρέίσατο πρὸς τοὺς παρόντας ἐν 10 
ἐκείνῳ τῷ μηνὶ πάντως ἁλώσεσϑαι τὴν πόλιν. Γενομέ- 
vov δὲ χλευασμοῦ καὶ γέλωτος (ἦν γὰρ ἡ τελευταία τοῦ 
μηνὸς ἡμέρα), διηπορημένον αὐτὸν ἰδὼν ὁ βασιλεὺς καὶ 

συμφιλοτιμούμενος ἀεὶ τοῖς μαντεύμασιν ἐκέλευε μηκέτι 
τριακάδα τὴν ἡμέραν ἐκείνην, ἀλλὰ τρίτην φϑένοντος 15 
ἀριϑμεῖν᾽" καὶ τῇ σάλπιγγι σημήνας ἀπεπειρᾶτο τῶν 
τειχῶν ἐρρωμενέστερον ἥπερ ἐξ ἀρχῆς διενοήϑη. Γενο- 
μένης δὲ λαμπρᾶς ἐπιβολῆς καὶ μηδὲ τῶν ἐπὶ στρατο- 
πέδου καρτερούντων, ἀλλὰ συντρεχόντων καὶ προσβοη- 
Sovvrov, ἀπεῖπον of Τύριοι" καὶ τὴν πόλιν εἷλε κατ᾽ 
ἐκείνην τὴν ἡμέραν. Μετὰ δὲ ταῦτα πολιορκοῦντι 
Γάξαν αὐτῷ, τῆς Συρίας μεγίστην πόλιν, ἐμπέπτει βῶ- 

Aog εἰς τὸν ὦμον ἀφεϑεὶς ἄνωϑεν ὑπὸ ὄρνιϑος. Ὁ δὲ 

ὄρνις ἐφ᾽ ἕν τῶν μηχανημάτων καϑίσας ἔλαϑεν ἐνσχε- 

ϑεὶς τοῖς νευρένοις κεκρυφάλοις, οἷς πρὸς τὰς ἐπιστρο-- 25 

φὰς τῶν σχοινίων ἐχρῶντο. Kol τὸ σημεῖον ἀπέβη κατὰ 
τὴν ᾿ἀριστάνδρου πρόρρησιν" ἐτρώϑη μὲν γὰρ ᾿Δ4λέξαν- 
δρος εἰς τὸν ὦμον, ἔλαβε δὲ τὴν πόλιν. ᾿Αποστέλλων δὲ 
πολλὰ τῶν λαφύρων Ὀλυμπιάδι καὶ Κλεοπάτρα καὶ τοῖς 

φίλοις, κατέπεμψε καὶ “εωνίδῃ τῷ παιδαγωγῷ τάλαντα 80 

λιβανωτοῦ. πεντακόσια καὶ σμύρνης ἑκατόν, ἀναμνη- 
σϑεὶς παιδικῆς ἐλπίδος. Ὁ γὰρ Δεωνίδης., ὡς ἔουρεν, 

20} 
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ἐν ϑυσία ποτὲ πρὸς τὸν ᾿“λέξανδρον ἐπιδραξάμενον ἀμ-- 
φοτέραις ταῖς χερσὶ καὶ καϑαγίσαντα τοῦ ϑυμιάματος 
Ὅταν“ ἔφη ..τῆς ἀρωματοφόρου κρατήσῃς, ᾿4λέξανδρε, 
πλουσέως οὕτως ἐπιϑυμιάσεις" νῦν δὲ φειδομένως χρῶ 

5 τοῖς παροῦσι.“ Τότε οὖν ᾿Αλέξανδρος ἔγραψε πρὸς αὐ- 
τόν" .᾿Απεσταάλκαμέν δοι λιβανωτὸν ἄφϑονον καὶ σμύρ-- 
ναν, ὕπως παύσῃ πρὸς τοὺς ϑεοὺς μικρολογούβενος."“ 

XXVI. Κιβωτίου δέ τινος αὐτῷ προσενεχϑέντος, 0v 

πολυτελέστερον οὐδὲν ἐφάνη τοῖς và ΖΙαρείου χρήματα 
10 καὶ τὰς ἀποσκευὰς παραλαμβάνουσιν, ἠρῶτα τοὺς φί- 

λους. 0 τι δοκοέη μάλιστα τῶν ἀξίων σπουδῆς εἰς αὐτὸ 
καταϑέσϑαι. Πολλὰ δὲ πολλῶν λεγόντων αὐτὸς ἔφη τὴν 
Ἰλιάδα φρουρήσειν ἐνταῦϑα καταϑέμενος. Καὶ ταῦτα 
μὲν οὐκ ὀλίγοι τῶν ἀξιοπίστων μεμαρτυρήκασιν. Εἰ 

18 δ᾽, ὅπερ ᾿4λεξανδρεῖς λέγουσιν Ἡρακλείδῃ πιστεύοντες, 
ἀληϑές ἐστιν, οὔκουν ἀργὸς οὐδὲ ἀσύμβολος αὐτῷ συ- 
στρατεύειν ἔοικεν Ὅμηρος. Μέγουσι γὰρ ὅτι τῆς Ai- 

γύπτου κρατήσας ἐβούλετο πόλιν μεγάλην καὶ πολυᾶν-- 
ϑρωπον Ἑλληνέδα συνοικίσας ἐπώνυμον ἑαυτοῦ κατα- 

20 λιπεῖν, καί τινα τόπον γνώμῃ τῶν ἀρχιτεκτόνων ὅσον 
οὐδέπω διεμετρεῖτο καὶ περιέβαλλεν. Εἶτα νύκτωρ κοι- 
μώμενος oU εἶδε ϑαυμαστήν᾽ ἀνὴρ πολιὸς εὖ μάλα τὴν 
κόμην καὶ γεραρὸς τὸ εἶδος ἔδοξεν αὐτῷ παραστὰς λέ- 

γειν τὰ ἔπη τάδε" 
25 νῆσος ἔπειτά τις ἔστι πολυκλύστῳ ἐνὶ πόντῳ, 

Αἰγύπτου προπάρουιϑε᾽ Φάρον δέ ἑ κικλήσκουσιν. 
Εὐϑὺς οὖν ἐξαναστὰς ἐβάδιξεν ἐπὶ τὴν Φάρον, ἣ τότε 
μὲν ἔτι νῆσος ἣν τοῦ Κανωβικοῦ μικρὸν ἀνωτέρω στο- 

ματος, νῦν δὲ διὰ χώματος ἀνείληπται πρὸς τὴν ἤπει- 
30 ρον. "£c οὖν εἶδε τόπον εὐφυΐᾳ διαφέροντα (ταινία γάρ 

ἐστιν ἰσϑμῷ πλάτος ἔχοντι σύμμετρον ἐπιεικῶς διείρ- 

γουσα λίμνην ve πολλὴν καὶ ϑάλασσαν ἐν λιμένι μεγάλω 
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τελευτῶσαν), εἰπὼν ὡς Ὅμηρος ἦν ἄρα τά τε ἄλλα 
ϑαυμαστὸς καὶ σοφώτατος ἀρχιτέχτων. ἐκέλευσε δια- 
γράψαι τὸ σχῆμα τῆς πόλεως τῷ τόπῳ συναρμόττοντας. 
Καὶ γὴ μὲν οὐ παρῆν λευκή, τῶν δὲ ἀλφίτων. λαμβά- 

Vovreg ἐν πεδίῳ μελαγγείῳ κυκλοτερῆ κόλπον ἤγον, οὗ 5 

τὴν ἐντὸς περιφέρειαν εὐϑεῖαι βάσεις ὥσπερ ἀπὸ κρα- 
σπέδων εἰς σχῆμα χλαμύδος ὑπελάμβανον ἐξ ἴσου συνά- 

080 γουσαι τὸ μέγεθος. Ἡσϑέντος δὲ vij διαϑέσει τοῦ Baci- 
λέως αἰφνίδιον ὄρνιϑες ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ καὶ τῆς λί- 
νης πλήϑει τε ἄπειροι καὶ κατὰ γένος παντοδαποὶ καὶ 10 

μέγεϑος ἐπὶ τὸν τόπον καταίροντες νέφεσιν ἐοικότες 
οὐδὲ μικρὸν ὑπέλιπον τῶν ἀλφίτων, ὥστε καὶ τὸν ᾽4λέ- 

ξανδρον διαταραχϑῆναι πρὸς τὸν οἰωνόν. Οὐ μὴν ἀλλὰ 
τῶν μάντεων ϑαρρεῖν παραινούντων (πολυαρκεστάτην 
γὰρ οἰκίξεσϑαι πόλιν ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ παντοδαπῶν ἀν- τὸ 
ϑρώπων ἐσομένην τροφὸν) ἔργου κελεύσας ἔχεσϑαι τοὺς 
ἐπιμελητὰς αὐτὸς ὥρμησεν εἰς ᾿ἄμμωνος ὁδὸν μακρὰν 
καὶ πολλὰ μὲν ἔχουσαν ἐργώδη καὶ ταλαίπωρα, κινδυ- 
νους δὲ δύο, τὸν μὲν ἀνυδρίας. δι᾽ ἣν ἔρημός ἐστιν οὐκ 
ὀλίγων ἡμερῶν, τὸν δέ, εἰ λάβρος ἐν ἄμμῳ βαϑείᾳ καὶ 30 
ἀχανεῖ πορευομένοιρ ἐπιπέσοι vórog , ὡς που καὶ πάλαι 
λέγεται περὶ τὸν Καμβύσου στρατὸν ἀναστήσας ϑῖνα 

μεγάλην καὶ κυματώδσας τὸ πεδίον μυριάδας ἀνθρώπων 
πέντε καταχῶσαι καὶ διαφϑεῖραι. Ταῦτα πάντα σχεδὸν 

πάντες ἐλογίξοντου, χαλεπὸν δὲ qv ̓ 4λέξανδρον ἀποτρέ- 25 
Vet πρὸς ὁτιοῦν ὡρμημένον. "H τε γὰρ τύχη ταῖς ἐπι- 
βολαῖς ὑπείκουσα τὴν γνώμην ἰσχυρὰν ἐποέξι, καὶ τὸ 
ϑυμοειδὲς ἄχρι τῶν πραγμάτων ὑπεξέφερε τὴν φιλονει-- 
κίαν ἀήττητον, οὐ μόνον πολεμίους, ἀλλὰ καὶ τόπους καὶ 
καιροὺς καταβιαξομένην. 80 

XXVII. Ἐν γοῦν τῇ τότε πορείᾳ và συντυχόντα ταῖς 
ἀπορίαις παρὰ τοῦ ϑεοῦ βοηϑήματα τῶν ὑστέρων χρη- 
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σμῶν ἐπιστεύϑη μᾶλλον" τρόπον δέ τινα xol τοῖς χρη. 
σμοῖς ἡ πέστις ἐκ τούτων ὑπῆρξε. Πρῶτον μὲν γὰρ ἐκ 
Διὸς ὕδωρ πολὺ καὶ διαρκεῖς ὑετοὶ γενόμενοι τόν τὲ 
τῆς δίψης φόβον ἔλυσαν καὶ τὴν ξηρότητα κατασβέσαν-- 

ὅ τὲς τῆς ἄμμου, νοτερᾶς γενομένης καὶ πρὸς αὑτὴν ξυμ- 
πεσούσης ; εὔπνουν τὸν ἀέρα καὶ καϑαρώτερον παρέ- 
σχον. Ἔπειτα τῶν ὅρων, οἵπερ ἦσαν τοῖς ὁδηγοῖς, συγ- 
χυϑέντων καὶ πλάνης οὔσης καὶ διασπασμοῦ τῶν βαδι-- 

ξόντων διὰ τὴν ἄγνοιαν, κόρακες ἐκφανέντες ὑπελᾶμ-- 
ιΙοβανον τὴν ἡγεμονίαν τῆς πορείας, ἑπομένων μὲν ἔμ- 
προσϑεν πετόμενοι καὶ σπεύδοντες, ὑστεροῦντας δὲ καὶ 

βοαδύνοντας ἀναμένοντες" ὃ δὲ qv ϑαυμασιώτατον. ὡς 
Καλλισϑένης φησί, ταῖς φωναῖς ἀνακαλούμενοι τοὺς 

πλανωμένους νύκτωρ καὶ κλάξοντες εἰς ἴχνος καϑίστα- 

15 σαν τῆς πορείας. Ἐπεὶ δὲ διεξελϑὼν τὴν ἔρημον ἧκεν 

εἰς τὸν τόπον, ὁ μὲν προφήτης αὐτὸν ὁ ̓ ἄμμωνος ἀπὸ 
τοῦ ϑεοῦ χαίρειν, ὡς ἀπὸ πατρός, προσεῖπεν" ὁ δὲ ἐπή- 
Q&tO, μή τις αὐτὸν εἴη διαπεφευγὼς τῶν τοῦ πατρὸς 
φονέων. Εὐφημεῖν δὲ τοῦ προφήτου κελεύσαντος, οὐ 

2ογὰρ εἶναι πατέρα ϑνητὸν αὐτῷ, μεταβαλὼν ἐπυνϑά- 
νετο, τοὺς Φιλίππου φονεῖς εἰ πάντας εἴη τετιμωρημέ- 
vog: εἶτα περὶ τῆς ἀρχῆς. εἰ πάντων αὐτῷ δίδωσιν ἀν-- 
ϑοώπων κυρίῳ γενέσϑαι. Χρήσαντορ ὃὲ τοῦ ϑεοῦ καὶ 
τοῦτο διδόναι καὶ Φίλιππον ἀπέχειν ἔκπλεξω τὴν δίκην, 

25 ἐδωρεῖτο τὸν ϑεὸν ἀναϑήμασι λαμπροῖς καὶ χρήμασι 

τοὺς ἀνθοώπους. Ταῦτα περὶ τῶν χρησμῶν οἱ πλεῖστοι 
γράφουσιν" αὐτὸς δὲ ᾿4λέξανδρος ἐν ἐπιστολῇ πρὸς τὴν 
μητέρα φησὶ γεγονέναι τινὰς αὐτῷ μαντείας ἀπορρή- 
τους; ἃς αὐτὸς ἐπανελϑὼν φράσει πρὸς μόνην ἐκείνην. 

30 Eviot δέ φασι τὸν μὲν προφήτην Ἑλληνιστὶ βουλόμενον 
προσειπεῖν μδτά τινος φιλοφροσύνης .Ω, παιδίον“ ἐν 
τῷ τελευταίῳ τῶν φϑόγγων ὑπὸ βαρβαρισμοῦ πρὸς τὸ 
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σίγμα ἐξένεχϑῆναι καὶ εἰπεῖν ἴΩ, zxoiütog* ἀντὶ τοῦ vi 

τῷ σίγμα χρησάμενον, ἀσμένῳ δὲ τῷ ᾿Δλεξάνδρῳ τὸ 
σφάλμα τῆς φωνῆς γενέσϑαι καὶ διαδοϑῆναι λόγον, ὡς 
παῖδα Ζιὸς αὐτὸν τοῦ ϑεοῦ προσειπόντος. Μέγεται δὲ 
καὶ Ψαάμμωνος ἐν Αἰγύπτῳ τοῦ φιλοσόφου διακούσας 5 
ἀποδέξασϑαι μάλιστα τῶν λεχϑέντων, ὅτι πάντες οἱ ἄν- 
ϑρωποι βασιλεύονται ὑπὸ ϑεοῦ" τὸ γὰρ ἄρχον ἐν éxa- 

681 στῳ καὶ κρατοῦν ϑεῖόν ἐστιν᾽ ἔτι δὲ μᾶλλον αὐτὸς περὶ 
τούτων φιλοσοφώτερον δοξάζειν καὶ λέγειν, ὡς πάντων 
μὲν ὄντα κοινὸν ἀνθρώπων πατέρα τὸν ϑεόν, ἰδίους δὲ 10 
ποιούμενον ἑαυτοῦ τοὺς ἀρίστους. 

XXVIII Καϑόλου δὲ πρὸς μὲν τοὺς βαρβάρους σο- 
βαρὸς ἦν καὶ σφόδρα πεπεισμένῳ περὶ τῆς ἐκ ϑεοῦ ys- 
νέσεως καὶ τεκνώσεως ὅμοιος, τοῖς δὲ Ἕλλησι μετρίως 
καὶ ὑποφειδομένως ἑαυτὸν ἐξεϑείαξε᾽ πλὴν περὶ Σάμου 15 
γράφων A9qvatoug «Ἐγὼ μὲν οὐκ ἄν“ φησίν ὑμῖν 
ἐλευϑέραν πόλιν ἔδωκα καὶ ἔνδοξον" ἔχετε δὲ αὐτὴν 
λαβόντες παρὰ τοῦ τότε κυρίου καὶ πατρὸς ἐμοῦ προό-- 
&yogevouévov, ̂  λέγων τὸν Φίλιππον. Ὕστερον δὲ 
πληγῇ περιπεσὼν ὑπὸ τοξεύματος καὶ περιαλγὴς γε- 30 
νόμδνος" .. Τοῦτο μέν““ εἶπεν ,,0 φίλοι, τὸ δέον αἷμα 
καὶ οὐκ 

ο»ἰἰχώρ. οἷός πέρ τὸ ῥέει μακάρεσσι ϑεοῖσιν."" 
Ἐπεὶ δὲ μεγάλης ποτὲ βροντῆς γενομένης καὶ πάντων 
ἐκπλαγέντων ᾿άνάξαρχος ὁ σοφιστὴς παρὼν ἔφη πρὸς 35 
αὐτόν... Μή τι σὺ τοιοῦτον ὃ τοῦ zfiog; 4 γελάσας ἐκεῖ- 
γος ,,0v βούλομαι γάρ“ εἶπε «φοβερὸς εἶναι τοῖς φέ- 
λοις, ὥσπερ σύ μὲ κελεύεις ὁ καταφαυλίξων μου τὸ 
δεῖπνον, ὅτι ταῖς τραπέξαις ἰχϑύας ὁρᾷς ἐπικειμένους, 

οὐ σατραπῶν κεφαλάς." Τῷ γὰρ ὄντι λέγεται τὸν Ανά--0 

ξαρχον ἐχϑυδίων Ἡφαιστίωνι πεμφϑέντων ὑπὸ τοῦ βα- 

σιλέως τὸν προειρημένον ἐπιφϑέγξασϑαι λόγον, οἷον 
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ἐξευτελίξοντα xal κατειρωνευόμενον τοὺς τὰ περέβλε-- 
πταὰ μεγάλοις πόνοις καὶ κινδύνοις διώκοντας, ὡς οὐδὲν 
ἢ μικρὸν ἐν ἡδοναῖς καὶ ἀπολαύσεσι πλέον ἔχοντας τῶν 
ἄλλων. Ὁ δ᾽ οὖν ᾿Δλέξανδρος καὶ ἀπὸ τῶν εἰρημένων 

5 δῆλός ἐστιν αὐτὸς οὐδὲν πεπονθὼς οὐδὲ τετυφωμένος, 
ἀλλὰ τοὺς ἄλλους καταδουλούμενος τῇ δόξῃ τῆς ϑειό- 

τητος. 
ΧΧΙΧ. Εἰς δὲ Φοινίκην ἐπανελθὼν ἐξ Αἰγύπτου 

ϑυσίας τοῖς ϑεοῖς καὶ πομπὰς ἐπετέλει καὶ χορῶν 
ι0 κυκλίων καὶ τραγικῶν ἀγῶνας οὐ μόνον ταῖς παρα- 

σκευαῖς. ἀλλὰ καὶ ταῖς ἁμέλλαις λαμπροὺς γενομένους. 
Ἐπχορήγουν γὰρ οἵ βασιλεῖς τῶν Κυπρίων, ὥσπερ ᾿49ή- 
νησιν οἵ κληρούμενοι τὰς φυλὰς, καὶ ἡγωνίξοντο ϑαυ- 
μαστῇ φιλοτιμίᾳ πρὸς ἀλλήλους. Μάλιστα δὲ Νικοκρέων 

150 Σαλαμίνιος καὶ Πασικράτης ὃ Σόλιος διεφιλονδέκη- 

σαν. Οὗτοι γὰρ ἔλαχον τοῖς ἐνδοξοτάτοις ὑποκριταῖς 

χορηγεῖν, Πασικράτης μὲν ᾿ἀϑηνοδόρῳ, Νικοκρέων δὲ 
Θεσσαλῷ, περὶ ὃν ἐσπουδάκει καὶ αὐτὸς ᾿4λέξανδρος. 
Οὐ μὴν διέφηνε τὴν σπουδὴν πρότερον ἢ ταῖς ψήφοις 

30 ἀναγορευϑῆναι νικῶντα τὸν ᾿Αϑηνόδωρον. Τότε δέ, ὡς 
ἔοικεν, ἀπιὼν ἔφη τοὺς μὲν κριτὰς ἐπαινεῖν, αὐτὸς μέν-- 
του μέρος ἂν ἡδέως προέσϑαι τῆς βασιλείας ἐπὶ τῷ μὴ 
Θεσσαλὸν ἰδεῖν νενικημένον. Ἐπεὶ δὲ ᾿ἀϑηνόδωρος ὑπὸ 
τῶν ᾿Αϑηναίων ξημιωϑείς, ὅτι πρὸς τὸν ἀγῶνα τῶν 

35 Διονυσίων οὐκ ἀπήντησεν. ἠξίου γράψαι περὶ αὐτοῦ 
τὸν βασιλέα, τοῦτο μὲν οὐκ ἐποίησε, τὴν δὲ ξημίαν 
ἀπέστειλε παρ᾽ ἑαυτοῦ. Δύκωνος δὲ τοῦ Σκαρφέως 
δὐημεροῦντος ἐν τῷ ϑεάτρῳ καὶ στίχον εἰς τὴν κωμῳ- 

δίαν ἐμβαλόντος αἴτησιν περιέχοντα δέκα ταλάντων, γε- 
80 λάσας ἔδωκε. Ζαρεδίου δὲ πέμψαντος ἐπιστολὴν πρὸς 

αὐτὸν καὶ φίλους δεομένους μύρια μὲν ὑπὲρ τῶν ἑαλω- 
κότων λαβεῖν τάλαντα, τὴν δὲ ἐντὸς Εὐφράτου πᾶσαν 
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ἔχοντα καὶ γήμαντα μίαν τῶν ϑυγατέρων φέλον εἶναι 
καὶ σύμμογον. ἐκοινοῦτο τοῖς ἑταΐροις" καὶ Παρμενίω-- 
vog εἰπόνιος ,,ÉEyo μέν, si 4λέξανδρος ἤμην, ἔλαβον 
ἂν ταῦτα““., Κἀγώ. νὴ 4έα““ εἶπεν ὁ ̓ ἡλέξανδρος ,, εἰ 
Παρμενίων.“ Πρὸς δὲ τὸν ΖΙαρεῖον ἔγραψεν, ὡς οὐδε-- 5 
νὸς ἀτυχήσει τῶν φιλανθρώπων ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν, εἰ 
δὲ μή. αὐτὸς ἐπ᾽ ἐκεῖνον ἤδη πορεύεσθαι. 

XXX. Ταχὺ μέντοι μετεμελήϑη τῆς ΖΙαρείου γυ- 
689 verxóg ἀποϑανούσης ἐν ὠδῖσι" καὶ φανερὸς ἦν ἀνιώμε- 

vog ὡς ἐπίδειξιν οὐ μικρὰν ἀφῃρημένος χρηστότητος.10 
Ἔϑαψεν οὖν τὴν ἄνϑρωπον οὐδεμιᾶς πολυτελείας φει-- 

δόμενος. Τῶν δὲ ϑαλαμηπόλων τις εὐνούχων, ot Gvvsa- 
λώκεισαν ταῖς γυναιξίν, ἀποδρὰς ἐκ τοῦ στρατοπέδου 
καὶ πρὸς Ζαρεῖον ἀφιππασάμενος, Τείρεως ὕνομα, 
φράξει τὸν ϑάνατον αὐτῷ τῆς γυναικός. Ὡς δὲ πληξά--᾿ὸ 
μενος τὴν κεφαλὴν καὶ ἀνακλαύσας ..Φεῦ τοῦ Περσῶν“ 
ἔφη «δαίμονος, εἰ τὴν βασιλέως γυναῖκα καὶ ἀδελφὴν 
οὐ μόνον αἰχμάλωτον γενέσϑαι ξῶσαν. ἀλλὰ καὶ τελευ- 
τήσασαν ἄμοιρον κεῖσϑαι ταφῆς βασιλικῆς ̂  ὑπολαβὼν 

ὁ ϑαλαμηπόλος .,᾿Δλλὰ ταφῆς γε χάριν“ εἶπεν... ὦ βα- 30 
σιλευ, καὶ τιμῆς ἁπάσης καὶ τοῦ πρέποντος οὐδὲν ἔχεις 
αἰτιάσασϑαι τὸν πονηρὸν δαίμονα Περσῶν. Οὔτε γὰρ 
ξώσῃ τῇ δεσποίνῃ Στατείρᾳ καὶ μητρὶ σῇ καὶ τέκνοις 
ἐνέδει τῶν πρόσϑεν ἀγαϑῶν καὶ καλῶν ἢ τὸ σὸν ὁρᾶν 
φῶς, ὃ πάλιν ἀναλάμψει λαμπρὸν ὁ κύριος ᾿Φρομάσδης, 25 
οὔτε ἀποθανοῦσα κόσμου τινὸς ἄμοιρος γέγονεν, ἀλλὰ 
καὶ πολεμίων τετέμηται δάκρυσιν. Οὕτω γὰρ ἔστι χρη- 

στὸς κρατήσας ᾿Δλέξανδρος, ὡς δεινὸς μαχόμενος * 
Γαῦτα ἀκούσαντα Ζίαρεῖον ἡ ταραχὴ καὶ τὸ πάϑος ἐξέ- 

φερε πρὸς ὑποψίας ἀτόπους" καὶ τὸν εὐνοῦχον ἐνδο--80 

τέρω τῆς σκηνῆς ἀπαγαγών .. Εἰ μὴ καὶ σὺ μετὰ τῆς 

Περσῶν“ ἔφη οτύχης μακεδονίζξεις, ἀλλ᾽ ἔτι σοι δεσπό- 
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τῆς ἐγὼ Δαρεῖος. εἰπέ μοι σεβόμενος “Μιϑρου τε φῶς 

μέγα καὶ δεξιὰν βασίλειον, ἄρα μὴ τὰ μικρότατα τῶν 
Στατείρας κλαίω κακῶν, οἰκτρότερα δὲ ξώσης ἐπάσχο-- 

μὲν καὶ μᾶλλον ἂν κατ᾽ ἀξίαν ἐδυστυχοῦμεν ὠμῷ καὶ 
5 σκυϑρωπῷ περιπεσόντες ἐχϑρῷ; ví yàg εὐπρεπὲς ἀνδρὶ 
νέῳ πρὸς ἐχϑροῦ γυναῖκα καὶ μέχρι τιμῆς τοσαύτης 
συμβόλαιον ; “ Ἔτι λέγοντος αὐτοῦ καταβαλὼν ἐπὶ τοὺς 
πόδας Τείρεως αὑτὸν ἱκέτευεν εὐφημεῖν καὶ wire 4λέ- 
ξανδρον ἀδικεῖν μήτε τὴν τεϑνεῶσαν ἀδελφὴν καὶ γυ- 

ιοναῖκα καταισχῦναι, μήτε αὑτοῦ τὴν μεγίστην. ὧν ἔπται- 
xsv ἀφαιρεῖσθαι παραμυϑίαν, τὸ δοκεῖν ὑπ᾽ ἀνδρὸς 

ἡττῆσϑαι κρείττονος ἢ κατὰ τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν, 
ἀλλὰ καὶ ϑαυμάξειν ᾿4λέξανδρον. ὡς πλείονα ταῖς ITso- 
σῶν γυναιξὶ σωφροσύνην ἢ Πέρσαις ἀνδρείαν ἐπιδε- 

ι6 δειγμένον. “ἅμα δὲ ὅρκους τὸ φρικώδεις τοῦ ϑαλα- 
μηπόλου κινοῦντος ὑπὲρ τούτων καὶ περὶ τῆς ἄλλης 
ἐγκρατείας καὶ μεγαλοψυχίας τῆς ᾿4λεξάνδρου λέγοντος, 
ἐξελθὼν πρὸς τοὺς ἑταίρους ὁ ΖΙαρεῖος καὶ χεῖρας ἀνα- 

τείνας πρὸς τὸν οὐρανὸν ἐπεύξατο", Θεοὶ γενέϑλιοι 
40 καὶ βασίλειοι, μάλιστα μὲν ἐμοὶ διδοίητε τὴν Περσῶν 

τύχην εἰς ὀρθὺν αὖϑις σταϑεῖσαν ἐφ᾽ οἷς ἐδεξάμην ἀγα- 
ϑοῖς ἀπολιπεῖν, ἵνα κρατήσας ἀμείψωμαι τὰς ᾿4λεξάν-- 
ὅρου χάριτας, ὧν δίς τὰ φίλτατα πταίσας ἔτυχον" εἰ ὃ , 

ἄρα τις οὗτος εἱμαρτὸς ἥκει χρόνος ὀφειλόμενος νεμέσει 
35 καὶ μεταβολῇ παύσασϑαι τὰ Περσῶν, μηδεὶς ἄλλος ἀν- 
ϑρώπων καϑίσειεν εἰς τὸν Κύρου ϑρόνον πλὴν AAs- 
ξάνδρου.““ Ταῦτα μὲν οὕτω γενέσϑαι ve καὶ λεχϑῆναί 
φασιν οἱ πλεῖστοι τῶν συγγραφέων. 

XXXI. ᾿“λέξανδρος δὲ τὴν ἐντὸς τοῦ Εὐφράτου πᾶ- 
80σαν ὑφ᾽ ἑαυτῷ ποιησάμενος ἤλαυνεν ἐπὶ Ζαρεῖον éxa- 

τὸν μυριάσι στρατοῦ καταβαίνοντα. Καί τις αὐτῷ 
φράξει τῶν ἑταίρων, ὡς δὴ γέλωτος ἄξιον πρᾶγμα, τους 
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ἀκολούϑους παίξοντας εἰς δύο μέρη διῃρηκέναι σφᾶς 

αὐτούς, ὧν ἑκατέρου στρατηγὸν εἶναι καὶ ἡγεμόνα, τὸν 
μὲν ̓ Δλέξανδρον, τὸν δὲ Ζαρεῖον ὑπ᾽ αὐτῶν προσαγο- 

Qevopéevov" ἀρξαμένους δὲ βώλοις ἀκροβολέξεσϑαι πρὸς 
ἀλλήλους, εἶτα πυγμαῖς., τέλος ἐκκεκαῦσϑαι vij quAo- 5 
νεϊκίᾳ καὶ μέχρι λέϑων καὶ ξύλων, πολλοὺς καὶ δυσκατα- 

688 παύστους γεγονότας. Ταῦτα ἀκούσας ἐχέλευσεν αὐτοὺς 

μονομαχῆσαι τοὺς ἡγεμόνας" καὶ τὸν μὲν ᾿Αλέξανδρον 
αὐτὸς ὥπλισε, τὸν δὲ Ζαρεῖον Φιλώτας. Ἐϑεᾶτο δὲ ὁ 
στρᾶτος ἐν οἰωνῷῶ τινι τοῦ μέλλοντος τιϑέμενος τὸ yvyvo- 10 
μἱδνον. Ἰσχυρᾶς δὲ τῆς μάχης γενομένης ἐνίκησεν ὁ κα- 
λούμενος ᾿4λέξανδρος,καὶ δωρεὰν ἔλαβε δώδεκα κώμας 
καὶ στολῇ Περσικῇ χρῆσϑαι. Ταῦτα μὲν οὖν Ἐρατοσϑέ- 
νῆς ἱστόρηκε. Τὴν δὲ μεγάλην μάχην πρὸς Ζαρεῖον 
οὐκ ἐν᾿Δρβήλοις, ὥσπερ οἵ πολλοὶ γράφουσιν, ἀλλὰ ἐν 15 
Γαυγαμήλοις γενέσϑαι συνέπεσε. Σημαίνειν δέ φασιν 
οἶκον καμήλου τὴν διάλεκτον, ἐπεὶ τῶν πάλαι τις βασι-- 
λέων ἐκφυγὼν πολεμίους ἐπὶ καμήλου δρομάδος ἐν- 
ταῦϑα καϑίδρυσεν αὐτὴν, ἀποτάξας τινὰς κώμας καὶ 
προσόδους εἰς τὴν ἐπιμέλειαν. Ἧ μὲν οὖν σελήνη τοῦ 30 
Βοηδρομιῶνος ἐξέλιπε περὶ τὴν τῶν μυστηρίων τῶν 
᾿ϑήνησιν ἀρχήν, ἑνδεκάτῃ δὲ ἀπὸ τῆς ἐκλείψεως νυκτὶ 
τῶν στρατοπέδων ἐν ὄψει γεγονότων, “]αρεῖος μὲν ἐν 
ὅπλοις συνεῖχε τὴν δύναμιν ὑπὸ λαμπάδων ἐπιπορευό- 

μένος τὰς τάξεις. ᾿Ἵλέξανδρος ὃὲ τῶν Μακεδόνων 25 
ἀναπαυομένων αὐτὸς πρὸ τῆς σκηνῆς μετὰ τοῦ μάντεως 
᾿Δριστάνδρου διέτριβεν, ἱερουργίας τινὰς ἀπορρήτους 
ἱερουργούμενος καὶ τῷ Φόβῳ σφαγιαξόμενος. Οἱ δὲ 

πρεσβύτεροι. τῶν ἑταίρων καὶ μάλιστα Παρμενίων. ὡς 
τὸ μὲν πεδίον τὸ μεταξὺ τοῦ Νιφάτου καὶ τῶν ὀρῶν 80 
τῶν Γορδυαίων ἅπαν ξωρᾶτο καταλαμπόμενον τοῖς βαρ- 

βαρικοῖς φέγγεσιν, ἀτέκμαρτος δέ τις φωνὴ συμμε- 
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μιγμένη καὶ ϑόρυβος ἐκ τοῦ στρατοπέδου καϑάπερ ἐξ 
ἀχανοῦς προσήχει πελάγους, ϑαυμάσαντες τὸ πλῆϑος 
καὶ πρὸς ἀλλήλους διαλεχϑέντες, ὡς μέγα καὶ χαλεπὸν 
ἔργον εἴη συμπεσόντας ἐκ προφανοῦς τοσοῦτον ὥσασϑαι 

5 πόλεμον. ἀπὸ τῶν ἱερῶν γενομένῳ τῷ βασιλεῖ προδελ-- 

ϑόντες ἔπειϑον αὐτὸν ἐπιχειρῆσαι vUxvog τοῖς πολε- 
μίοις καὶ τῷ σκότῳ τὸ φοβερώτατον συγκαλύψαι τοῦ 
μέλλοντος ἀγῶνος. Ὁ δὲ τὸ μνημονευόμενον εἰπών, 
5,0 κλέπτω τὴν νίκην“ ἐνίοις μὲν ἔδοξε μειρακιώδη 

10 καὶ κενὴν ἀπόκρισιν πεποιῆσϑαι, παίξων πρὸς τοσοῦτον 

κίνδυνον, ἐνίοις δὲ καὶ τῷ παρόντι ϑαρρεῖν καὶ στο- 
χάξεσϑαι τοῦ μέλλοντος do ds, μὴ διδοὺς πρόφασιν ἡτ- 

τηϑέντι 4apeto πρὸς ἄλλην αὖϑις ἀναϑαρρῆσαι πεῖραν, 

αἰτιωμένῳ τούτων νύκτα καὶ σκότος, ὡς ὄρη καὶ στενὰ 
ι6 καὶ ϑάλασσαν τῶν προτέρων. Οὐ γὰρ ὅπλων οὐδὲ σω-- 
μάτων ἀπορίᾳ παύσεσϑαι πολεμοῦντα Ζαρεῖον ἀπὸ τη-- 
λικαύτης δυνάμεως καὶ χώρας τοσαύτης, ἀλλ᾽ ὅταν ἀφῇ 
τὸ φρόνημα καὶ τὴν ἐλπίδα δι’ ἐμφανοῦς ἥττης κατὰ 
κρᾶτος ἐξελεγχϑ είς. 

40 ΧΧΧΙΙ. ᾿“πελθόντων δὲ τούτων κατακλιϑεὶς ὑπὸ 

σκηνὴν λέγεται τὸ λοιπὸν μέρος τῆς νυκτὸς ὕπνῳ βαϑεῖ 
κρατηϑῆναι παρὰ τὸ εἰωϑός, ὥστε ϑαυμάξειν ἐπελϑόν-- 
τας ὄρϑρου τοὺς ἡγεμόνας καὶ παρ᾽ αὑτῶν ἐξενεγκεῖν 
παράγγελμα πρῶτον ἀριστοποιεῖσθαι τοὺς στρατιώτας" 

35 ἔπειτα τοῦ καιροῦ κατεπείγοντος εἰσελθόντα Παρμε- 

νέωνα καὶ παραστάντα τῇ κλίνῃ δὶς ἢ τρὶς αὐτοῦ φϑέγ- 
ξασϑαι τοὔνομα" καὶ διεγερϑέντος οὕτως ἐρωτᾶν. 0 τι 

δὴ πεπονθὼς ὕπνον καϑεύδοι νενικηκότος, οὐχὶ μέλ-- 
λοντος ἀγωνιεῖσθαι τὸν μέγιστον τῶν ἀγώνων. Τὸν 

30 γοῦν ᾿Δλέξανδρον εἰπεῖν διαμειδιάσαντα"., Τί ydo; ovx 
ἤδη σοι νενικηκέναι δοκοῦμεν ἀπηλλαγμένοι τοῦ πλα- 
νᾶσϑαι καὶ διώκειν ἐν πολλῇ καὶ κατεφϑαρμένῃ φυγο- 
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μαχοῦντα χώρᾳ ΖΙαρεῖον ; “ Οὐ μόνον δὲ πρὸ τῆς μάχης, 
ἀλλὰ καὶ παρ᾽ αὐτὸν τὸν κίνδυνον ἐπεδείξατο μέγαν 
καὶ συνεστηκότα τῷ λογίξεσϑαι καὶ ϑαρρεῖν ἑαυτόν. 
Ἔσχε γὰρ ὁ ἀγὼν ὑποτροπὴν καὶ σάλον ἐν τῷ εὐωνύμῳ 
κέρατι κατὰ Παρμενίωνα, τῆς Βακτριανῆς ἵππον ῥόϑῳ 5 

πολλῷ καὶ μετὰ βίας παρεμπεσούσης εἰς τοὺς Μακεδό- 
νας, Μαζαίου δὲ περιπέμψαντος ἔξω τῆς φάλαγγος ἱπ-- 

ββάπεῖς τοῖς σκευοφυλακοῦσι προσβαλοῦντας. 4]ιὸ καὶ 

ϑορυβούμενος ὑπ᾽ ἀμφοτέρων ὁ Παρμενίων ἀπέστειλε 
πρὸς ᾿4λέξανδρον ἀγγέλους φράζοντας οἴχεσθαι τὸν χά- 10 
ρακα καὶ τὰς ἀποσκευάς, εἰ μὴ κατὰ τάχος βοήϑειαν 
ὀχυρὰν ἀπὸ τοῦ στόματος πέμψειε τοῖς ὄπισϑεν. Ἔτυχε 
μὲν οὖν κατ᾽ ἐκεῖνο καιροῦ τοῖς περὶ αὐτὸν ἐφόδου δὲι- 
δοὺς σημεῖον" ὡς δὲ ἤκουσε τὰ παρὰ τοῦ Παρμενέωνος, 
οὐκ ἔφη σωφρονεῖν αὐτὸν οὐδὲ ἐντὸς εἶναι τῶν λο-- 15 
γισμῶν, ἀλλ᾽ ἐπιλελῆσϑαι ταραττόμενον, ὅτι νικῶντες 
μὲν προσκτήσονται καὶ τὰ τῶν πολεμίων, ἡττωμένοις 
δὲ φροντιστέον οὐ χρημάτων οὐδὲ ἀνδραπόδων, ἀλλ᾽ 
ὅπως ἀποθανοῦνται καλῶς καὶ λαμπρῶς ἀγωνιξόμενοι. 
Ταῦτα ἐπιστείλας Παρμενίωνι τὸ χράνος περιέϑετο, τὸν 20 

δὲ ἄλλον ὁπλισμὸν εὐθὺς ἀπὸ σκηνῆς εἶχεν. ὑπένδυμα 

τῶν Σικελικῶν ξωστόν, ἐπὶ δὲ τούτω ϑώρακα διπλοῦν 

λινοῦν ἐκ τῶν ληφϑέντων. ἐν Ἰσσῷ. Τὸ δὲ κράνος ἦν 

μὲν σιδηροῦν, ἔστιλβε δὲ ὥσπερ ἄργυρος καϑαρός, ἔρ- 
γον Θεοφίλου, συνήρμοστο δὲ αὐτῷ περιτραχήλιον 25 

ὁμοίως σιδηροῦν, λιϑοκόλλητον᾽ μάχαιραν δὲ ϑαυμα- 

στὴν βαφῇ καὶ κουφότητι, δωρησαμένου τοῦ Κιτιέων 

βασιλέως, εἶχεν, ἠσκημένος τὰ πολλὰ χρῆσϑαι μαχαίρᾳ 

παρὰ τὰς μάχας. Ἐπιπόρπωμα δὲ ἐφόρει τῇ μὲν ἔργα- 
σίᾳ σοβαρώτερον ἢ κατὰ τὸν ἄλλον ὁπλισμόν" ἣν γὰρ 80 

foyov Ἑλικῶνος τοῦ παλαιοῦ. τιμὴ δὲ τῆς Ῥοδίων πό- 

λεως, ὑφ᾽ ἧς ἐδόϑη δῶρον ἐχρῆτο δὲ καὶ τούτῳ πρὸς 
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τοὺς ἀγῶνας. "άχρι μὲν ovv συντάττων τι τῆς φάλαγγος 
ἢ παρακελευόμενος ἢ διδάσκων ἢ ἐφορῶν παρεξήλαυ- 
νὲν ἄλλον ἵππον εἶχε, τοῦ Βουκεφάλα φειδόμενος ἤδη 
παρήλικος ὄντος. χωροῦντι δὲ πρὸς ἔργον ἐκεῖνος 

5 προσήγετο, καὶ μεταβὰς εὐθὺς ἦρχεν ἐφόδου. 
XXXIII. Τότε δὲ τοῖς Θετταλοῖς πλεῖστα διαλεχϑ εὶς 

καὶ τοῖς ἄλλοις Ἕλλησιν, ὡς ἐπέρρωσαν αὐτὸν βοῶντες 
ἄγειν ἐπὶ τοὺς βαρβάρους, τὸ ξυστὸν εἰς τὴν ἀριστερὰν 
μεταβαλὼν τῇ δεξιᾷ παρεκάλει τοὺς ϑεούς, ὡς Καλλι- 

ιοσϑένης φησίν, ἐπευχόμενος, εἴπερ ὄντως Ζιόϑεν ἐστὶ 
γεγονώς. ἀμῦναι καὶ συνεπιρρῶσαι τοὺς Ἕλληνας. Ὁ 
δὲ μάντις ᾿'Φρίστανδρος χλανέδα λευκὴν ἔχων καὶ χρυ- 
δοῦν στέφανον ἐπεδείκνυτο παριππεύων ἀετὸν ὑπὲρ 
κεφαλῆς ᾿4λεξάνδρου συνεπαιωρούμενον καὶ κατευϑύ- 

Ιὄνοντα τῇ πτήσει ὄρϑιον ἐπὶ τοὺς πολεμίους. ὥστε πολὺ 
μὲν ϑάρσος ἐγγενέσϑαι τοῖς ὁρῶσιν, ἐκ δὲ τοῦ ϑαρρεῖν 
καὶ παρακαλεῖν ἀλλήλους δῥόμῷῳ τοῖς ἱππεῦσιν ἱεμένοις 
ἐπὶ τοὺς πολεμίους ἐπικυμαίνειν τὴν φάλαγγα. Πρὶν 
δὲ συμμῖξαι τοὺς πρώτους ἐξέκλιναν οἵ βάρβαροι, καὶ 

20 διωγμὸς ἦν πολύς, εἰς τὰ μέσα συνελαύνοντος ᾿4λεξάν- 

δρου τὸ νικώμενον, ὅπου ΖΙαρεῖος ἦν. Πόρρωϑεν γὰρ 
αὐτὸν κατεῖδε διὰ τῶν προτεταγμένων ἐν βάϑει τῆς 
βασιλικῆς ἴλης ἐκφανέντα. καλὸν ἄνδρα καὶ μέγαν ἐφ᾽ 

ἄρματος ὑψηλοῦ βεβῶτα, πολλοῖς ἱππεῦσι καὶ λαμπροῖς 
25 καταπεφραγμένον &U μάλα συνεσπειραμένοις περὶ τὸ 

ἄρμα καὶ παρατεταγμένοις δέχεσθαι τοὺς πολεμίέους. 

᾿Αλλὰ δεινὸς ὀφϑεὶς ἐγγύϑεν ᾿4λέξανδρος καὶ τοὺς φεύ- 
γοντας ἐμβαλὼν εἰς τοὺς μένοντας ἐξέπληξε καὶ διεσκέ- 
δασε τὸ πλεῖστον. Οἷ δὲ ἄριστοι καὶ γενναιότατοι πρὸ 

30r00 βασιλέως φονευόμενοι καὶ κατ᾽ ἀλλήλων πίπτοντες 
ἐμποδὼν τῆς διώξεως ἦσαν͵ ἐμπλεκόμενοι καὶ περισπαί- 
ροντὲς αὐτοῖς καὶ ἵπποις Δαρεῖος δέ, τῶν δεινῶν 
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ἁπαντῶν ἐν οφϑαλμοῖς ὄντων καὶ τῶν προτεταγμένων 
δυνάμεων ἐρειπομένων εἰς αὐτόν, ὡς οὐκ qv ἀποστρέ- 
ψαι τὸ ἄρμα καὶ διεξελάσαι ῥάδιον, ἀλλ᾽ οἵ τε τροχοὶ 

συνείχοντο πτώμασι πεφυρμένοι τοσούτοις οἵ ve ἵππο: 
καταλαμβανύμενοι καὶ ἀποκρυπτόμενοι τῷ πλήϑει τῶν 5 
νεκρῶν ἐξήλλοντο καὶ συνετάραττον τὸν ἡνέοχον. ἀπο-- 

685 λείπει μὲν τὸ ἄρμα καὶ τὰ ὅπλα. ϑήλειαν δέ, ὥς φασι, 
γεοτόκον ἵππον περιβὰς ἔφυγεν Οὐ μὴν τότε ἂν ἐδό-- 

κει διαφυγεῖν, εἰ μὴ πάλιν ἡκον ἕτεροι παρὰ τοῦ Παρ- 
μδνέωνος ἱππεῖς μετακαλοῦντες ᾿4λέξανδρον, ὡς συνε-- 10 
στώσης ἔτι πολλῆς δυνάμεως ἐκεῖ καὶ τῶν πολεμίων οὐκ 

ἐνδιδόντων. Ὅλως γὰρ αἰτιῶνται Παρμενίωνα κατ᾽ 
ἐκείνην τὴν μάχην νωϑρὸν γενέσϑαι καὶ δύσεργον, εἴτε 
τοῦ γήρως ἤδη τι παραλύοντος τῆς τόλμης, εἴτε τὴν 
ἐξουσίαν. καὶ τὸν ὄγκον, ὡς Καλλισϑένης φησί, τῆς 15 
᾿Αλεξάνδρου δυνάμεως βαρυνόμενον καὶ προσφϑο- 
νοῦντα. Τότε δ᾽ οὖν ὁ βασιλεὺς ἀνιαϑεὶς τῇ μεταπέμ- 
ψει τοῖς μὲν στρατιώταις οὐκ ἔφρασε τὸ ἀληϑές, ἀλλ᾽ 
ὡς ἀνέχων τοῦ φονεύειν καὶ σκότους ὄντος ἀνάκλησιν 
ἐσήμανεν" ἐλαύνων δὲ πρὸς τὸ κινδυνεῦον μέρος ἤκουσε 20 
κἀϑ᾽ ὁδὸν ἡττῆσϑαι παντάπασι καὶ φεύγειν τοὺς πο- 
ἀλξδμέους. 

XXXIV. Τοῦτο τῆς μάχης ἐκείνης λαβούσης τὸ πέ- 
ρας, ἡ μὲν ἀρχὴ παντάπασιν ἡ Περσῶν ἐδόκει καταλε-- 
λύσϑαι, βασιλεὺς δὲ τῆς ᾿Ασίας ᾿Δλέξανδρος ἀνηγορδυ-- 36 
μένος ἔϑυε τοῖς ϑεοῖς μεγαλοπρεπῶς καὶ τοῖς φίλοις 

ἐδωρεῖτο πλούτους καὶ οἴκους καὶ ἡγεμονίας. Φιλοτι- 

μούμενος δὲ πρὸς τοὺς Ἕλληνας ἔγραψε τὰς τυραννίδας 

πάσας καταλυϑῆναι καὶ πολιτεύειν αὐτονόμους; ἰδίᾳ δὲ 

Πλαταιεῦσι τὴν πόλιν ἀνοικοδομεῖν, ὅτι τὴν χώραν οἶ 80 
πατέρες αὐτῶν ἐναγωνίσασϑαι τοῖς Ἕλλησιν ὑπὲρ τῆς 
ἐλευϑερίας παρέσχον. Ἔπεμψε δὲ καὶ Κροτωνιάταις εἰς 
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Ἰταλίαν μέρος τῶν λαφύρων viv Φαύλλου τοῦ ἀϑλητοῦ 

τιμῶν προϑυμίαν καὶ ἀρετήν, ὃς περὶ τὰ Μηδικὰ τῶν 
ἄλλων Ἰταλιωτῶν ἀπεγνωκότων τοὺς Ἕλληνας ἰδιόστο- 
λον ἔχων ναῦν ἔπλευσεν εἰς Σαλαμῖνα τοῦ κινδύνου 

5 τὸ μεϑέξων. Οὕτω τις εὐμενὴς ἦν πρὸς ἅπασαν ἀρετὴν 
καὶ καλῶν ἔργων φύλαξ καὶ οἰκεῖος. 

XXXV. Ἐπιὼν δὲ τὴν Βαβυλωνίαν ἅπασαν εὐϑυς 
ἐπ᾽ αὐτῷ γενομένην ἐθαύμασε μάλιστα τό τὲ χάσμα τοῦ 
πυρὸς [ἐν Ἐκβατάνοις.) ὥσπερ ἐκ πηγῆς συνεχῶς ἀνα- 

L0 φερομένου καὶ τὸ ῥεῦμα τοῦ νάφϑα λιμναξοντος διὰ τὸ 
πλῆϑος οὐ πόρρω τοῦ χάσματος, ὃς τἄλλα μὲν ἀσφάλτῳ 
προσέοικεν, οὕτω δὲ εὐπαϑὴς πρὸς τὸ πῦρ ἐστιν, ὥστε 
πρὶν ἢ ϑιγεῖν τὴν φλόγα δι᾽ αὐτῆς τῆς περὶ τὸ φῶς 
ἐξαπτόμενος αὐγῆς τὸν μεταξὺ πολλάκις ἀέρα συνεκ- 

15 καίειν. Ἐπιδεικνύμενοι δὲ τὴν φύσιν αὐτοῦ καὶ δύνα- 
μὲν οἵ βάρβαροι τὸν ἄγοντα πρὸς τὴν κατάλυσιν τοῦ 
βασιλέως στενωπὸν ἐλαφρῷ τῷ φαρμάκῳ κατεψέκασαν" 
εἶτα στάντες ἐπ᾽ ἄκρῳ τοὺς λαμπτῆρας τοῖς βεβρεγμέ- 
νοις προσέϑηκαν᾽ ἤδη γὰρ συνεσκόταξε. Τῶν δὲ 1go- 

20rov εὐθὺς ἁψαμένων οὐκ ἔσχεν ἡ νομὴ χρόνον αἰσϑη- 
τόν, ἀλλ᾽ ἅμα νοήματι διῖκτο πρὸς ϑάτερον πέρας καὶ 
πῦρ ἐγεγόνει συνεχὲς ὁ στενωπός. Ἦν δέ vig A9qvo- 
φάνης ᾿4ϑηναῖος τῶν περὶ ἄλειμμα καὶ λουτρὸν εἰωϑό- 
τῶν τὸ σῶμα ϑεραπεύειν τοῦ βασιλέως καὶ τὴν διάνοιαν 

οὕ ἐμμελῶς ἀπάγειν ἐπὶ τὸ ῥάϑυμον. Οὗτος ἐν τῷ Aov- 
τρῶνι τότε παιδαρίου τῷ ̓ 4λεξάνδρῳ παρεστῶτος εὐτε- 

λοῦς σφόδρα καὶ γελοέου τὴν ὄψιν, ἄδοντος δὲ χαριέν- 
tOG, Στέφανος ἐχαλεῖτο, ., Βούλει“ φησέν ,,0 βασιλεῦ, 
διάπειραν € ἐν Στεφάνῳ τοῦ φαρμάκου λάβωμεν; ἂν γὰρ 

30 ἄψηται τούτου καὶ μὴ κατασβεσϑῇ, παντάπασιν ἂν 

φαέην ἄμαχον καὶ δεινὴν αὐτοῦ τὴν δύναμιν εἶναι." 
Προϑύμως δέπως καὶ τοῦ παιδαρίου διδόντος ἑαυτὸν 
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πρὸς τὴν πεῖραν, ἅμα τῷ περιαλεῖψαι καὶ ϑιγεῖν ἐξήν-- 
θησε φλόγα τοσαύτην τὸ σῶμα καὶ πυρὶ κατεσχέϑη vo 
πᾶν, ὦστε τὸν ᾿4λέξανδρον εἰς πᾶν ἀπορίας καὶ δέους 
ἐλθεῖν" εἰ δὲ μὴ κατὰ τύχην πολλοὶ παρῆσαν ἀγγεῖα 
πρὸς τὸ λουτρὸν ὕδατος διὰ χειρῶν ἔχοντες, οὐκ ἂν 8 

086 ἔφρϑασεν ἡ βοήϑεια τὴν ἐπινομήν. ᾿4λλὰ καὶ τότε μόγις 
κατέσβεσαν τὸ σῶμα τοῦ παιδὸς δι᾽ ὅλου πῦρ ysvóus- 
vov, καὶ μετὰ ταῦτα χαλεπῶς ἔσχεν. Εἰκότως οὖν ἔνιοι 

τὸν μῦϑον ἀνασώξοντες πρὸς τὴν ἀλήϑειαν τοῦτό φασιν 
εἶναι τὸ τῆς Μηδείας φάρμακον, ᾧ τὸν τραγῳδούμενον 10 
στέφανον καὶ τὸν πέπλον ἔχρισεν. Οὐ γὰρ ἐξ αὐτῶν 
ἐκείνων οὐδὲ ἀπ᾽ αὐτομάτου λάμψαι τὸ πῦρ, ἀλλὰ qo- 
γὸς ἐγγύϑεν παρατεϑείσης ὀξεῖαν ὁλκὴν καὶ συναφὴν 
ἄδηλον αἰσϑήσει γενέσθαι. Τὰς γὰρ ἀκτῖνας καὶ τὰ 
ῥεύματα τοῦ πυρὸς ἄπωϑεν ἐπερχόμενα τοῖς μὲν ἄλλοις 15 
δώμασι φῶς καὶ θερμότητα προσβάλλειν μόνον, ἐν δὲ 
τοῖς ξηρότητα πνευματικὴν ἡ νοτέδα λιπαρὰν καὶ διαρκῆ 

κεκτημένοις ἀϑροιξόμενα καὶ πυριμανοῦντα μεταβάλ- 
λειν ὀξέως τὴν ὕλην. Παρεῖχε δὲ ἀπορίαν ἡ γένεσις ... 
εἴτε μᾶλλον ὑπέκκαυμα τῆς φλογὸς ὑπορρεῖ τὸ ὑγρὸν 30 

ἐκ τῆς γῆς φύσιν λιπαρὰν καὶ πυριγόνον ἐχούσης. Καὶ 
γάρ ἐστιν ἡ Βαβυλωνία σφόδρα πυρώδης, ὥστε τὰς μὲν 

χριϑὰς χαμόϑεν ἐκπηδᾶν καὶ ἀποπάλλεσϑαι πολλάκι; 

οἷον ὑπὸ φλεγμονῆς τῶν τόπων σφυγμοὺς ἐχόντων, 
τοὺς δὲ ἀνϑρώπους ἐν τοῖς καύμασιν ἐπ᾽ ἀσκῶν πεπλη- 96 

ρωμένων ὕδατος καϑεύδειν. “Ἵφπαλος δὲ τῆς χώρας 
ἀπολειφϑεὶς ἐπιμδλητὴς καὶ φιλοκαλῶν Ἑλληνικαῖς φυ- 
τείαις διακοσμῆσαι τὰ βασίλεια καὶ τους περιπάτους, 

τῶν μὲν ἄλλων ἐκράτησε; τὸν δὲ κιττον οὐκ ἔστεξεν ἡ 
γῆ μόνον, ἀλλ᾽ ἀεὶ διέφϑειρεν οὐ φέροντα τὴν κρᾶσιν" 80 
ἡ μὲν γὰρ πυρώδης, ὁ δὲ φιλόψυχρος. Τῶν μὲν οὖν 

PLUT, viT. III. 21 
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τοιούτων παρεκβάσεων, ἂν μέτρον ἔχωσιν, ἥττον ἴσως 

οὗ δύσκολοι κατηγορήσουσιν. 
XXXVI. ᾿Δλέξανδρος δὲ Σούσων κυριεύσας παρέ- 

λαβεν ἐν τοῖς βασιλείοις τετρακισμύρια τάλαντα vo- 
ὃ μέσματος, τὴν δὲ ἄλλην κατασκευὴν καὶ πολυτέλειαν 
ἀδιήγητον. Ὅπου φασὶ καὶ πορφύρας Ἑρμιονικῆς εὑ- 
ρεϑῆναι τάλαντα πεντακισχίλια, συγκειμένης μὲν ἐξ 
ἐτῶν δέκα δεόντων διακοσίων. πρόσφατον δὲ τὸ ἄνϑος 
ἔτι καὶ νεαρὸν φυλαττούσης. Αἴτιον δὲ τούτου φασὶν 

10 εἶναι τὸ τὴν βαφὴν διὰ μέλιτος γίνεσϑαι τῶν ἁλουρ- 
γῶν, δι᾽ ἐλαίου δὲ λευκοῦ τῶν λευκῶν" καὶ γὰρ τού- 
τῶν τὸν ἴσον χρόνον ἐχόντων τὴν λαμπρότητα καϑαρὰν 
καὶ στέλβουσαν ὁρᾶσϑαι. Δείνων δέ φησι καὶ ὕδωρ ἀπό 
τε τοῦ Νείλου καὶ τοῦ Ἴστρου μετὰ τῶν ἄλλων μετα- 

15 πεμπομένους εἰς τὴν γάξαν ἀποτέϑεσϑαι τοὺς βασιλεῖς, 
οἷον ἐκβεβαιουμένους τὸ μέγεϑος τῆς ἀρχῆς καὶ τὸ κυ- 
ριξύειν ἁπάντων 

XXXVII. Τῆς δὲ Περσίδος οὔσης διὰ τραχύτητα 
δυσεμβόλου καὶ φυλαττομένης ὑπὸ γενναιοτάτων Περ- 

20 σῶν (Ζαρεῖος μὲν γὰρ ἐπεφεύγει) γίγνεταί τινος περιό- 
δου κύκλον ἐχούσης οὐ πολὺν ἡγεμὼν αὐτῷ δίγλωσσος 
ἄνϑρωπος ἐκ πατρὸς Δυκίου., μητρὸς δὲ Περσέδος γε- 

γονώς" ὃν φασιν, ἔτι παιδὸς ὄντος ᾿Δλεξάνδρου. τὴν 
Πυϑίαν προειπεῖν, ὡς λύκος ἔσται καϑηγεμὼν ᾿4λε-- 

“δ ξάνδρῳ τῆς ἐπὶ Πέρσας πορείας. Φόνον μὲν ovv ἐν- 

ταῦϑα πολὺν τῶν ἁλισκομένων γενέσϑαι συνέπεσε" 
γράφει γὰρ αὐτός, ὡς νομίξων αὐτῷ τοῦτο λυσιτελεῖν 
ἐκέλευεν ἀποσφάττεσϑαι τοὺς ἀνθρώπους" νομέσματος 
δὲ εὑρεῖν πλῆϑος ὅδον ἐν Σούσοις, τὴν δὲ ἄλλην κατα- 

30 σχευὴν καὶ τὸν πλοῦτον ἐκκομισϑῆναί φασι μυρίοις ὀρι- 
κοῖς ξεύγεσι καὶ πεντακισχιλίαις καμήλοις. Ξέρξου δὲ 
ἀνδριάντα μέγαν θεασάμενος ὑπὸ πλήϑους τῶν ὦϑον- 
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μένουν εἰς τὰ βασίλεια πλημμελῶς ἀνατετραμμένον ἐπέ- 

στη, καὶ καϑάπερ, ἔμψυχον προσαγορεύσας" » Πότερόν 
Gs εἶπε... διὰ τὴν. ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας στρατείαν κείμε- 
νον παρέλθωμεν ἢ διὰ τὴν ἄλλην μεγαλοφροσύνην καὶ 

ἀρετὴν ἐγείρωμεν ; “ Τέλος δὲ πολὺν χρόνον πρὸς ἑαυτῷ ὃ 
γενόμενος καὶ σιωπήσας παρῆλϑε. Βουλόμενος δὲ τοὺς 
στρατιώτας ἀναλαβεῖν (καὶ yàg ἣν χειμῶνος ὥρα) τέσ-- 

687 σαρας μῆνας αὐτόϑι διηγαγε. Δέγεται δὲ καϑίσαντος 
αὐτοῦ τὸ πρῶτον ὑπὸ τὸν χρυσοῦν οὐρανίσκον ἐν τῷ 
βασιλικῷ ϑρόνῳ τὸν Κορίνϑιον ΖΙημάρατον εὔνουν 10 
ὄντα ἄνδρα καὶ πατρῷον φίλον ᾿“λεξάνδρου πρεσβυτι-- 
κῶς ἐπιδακρῦσαι καὶ εἰπεῖν, ὡς μεγάλης ἡδονῆς στε- 
ροῖντο τῶν Ἑλλήνων οἵ τεϑνηκότες πρὶν ἰδεῖν ᾿4λέξαν-- 
δρον ἐν τῷ ΖΙαρδίου ϑρόνῳ καϑήμενον. 

XXXVIII. Ἐκ τούτου μέλλων ἐξελαύνειν ἐπὶ zagstov 15 
ἔτυχε μὲν εἰς μέϑην τινὰ καὶ παιδιὰν τοῖς ἑταίροις ἕαυ-- 
τὸν δεδωκὼς. ὥστε καὶ γύναια συμπίνειν ἐπὶ κῶμον 
ἥκοντα πρὸς τοὺς ἐραστάς. Ἐν δὲ τούτοις εὐδοκιμοῦσα 
μάλιστα Θαὶς ἡ Πτολεμαίου τοῦ βασιλεύσαντος ὕστερον 
ἑταίρα, γένος ᾿άἀττική, τὰ μὲν ἐμμελῶς ἐπαινοῦσα, τὰ 20 
δὲ παίζουσα πρὸς τὸν ᾿Αλέξανδρον, ἅμα τῇ μέϑῃ λόγον 
εἰπεῖν προήχϑη τῷ μὲν τῆς πατρίδος ajout πρέποντα; 

μξίξονα δὲ ἢ xev αὐτήν. Ἔφη γὰρ ὧν πεπόνηκξ σ8- 

πλανημένη τὴν ᾿“σίαν ἀπολαμβάνειν χάριν ἐκείνης τῆς 

ἡμέρας ἐντρυφῶσα τοῖς ὑπερηφάνοις Περσῶν βασι--36 
λείοις" ἔτι δ᾽ ἂν ἥδιον ὑποπρῆσαι κωμάσασα τὸν Ξέρξου 
τοῦ κατακαύσαντος τὰς ᾿ϑήνας οἶκον, αὐτὴ τὸ πῦρ 
ἄψασα τοῦ βασιλέως ὁρῶντος, ὡς ἂν λόγος ἔχῃ πρὸς 
ἀνθρώπους, ὅτι τῶν ναυμάχων καὶ πεξομάχων ἐκείνων 
στρατηγῶν τὰ μετὰ ̓ Αλεξάνδρου γύναια μείξονα δύκην 80 
ἐπέϑηκε Πέρσαις ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος. “Ἅμα δὲ τῷ λόγῳ 
τούτῳ κρότου καὶ ϑορύβου γενομένου καὶ παρακελεύ- 

21* 
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σεως τῶν ἑταίρων xal φιλοτιμίας, ἐπισπασϑεὶς ὁ βασυ- 
λεὺς καὶ ἀναπηδήσας ἔχων στέφανον καὶ λαμπάδα προ- 
áysv' οἵ δὲ ἑπόμενοι κώμῳ καὶ βοῇ περιΐσταντο τὰ 
βασίλεια. καὶ τῶν ἄλλων Μακεδόνων οἱ πυνϑανόμενοι 

5 συνέτρεχον μετὰ λαμπάδων χαίροντες. Ἤλπιξον γὰρ 
ὅτι τοῖς οἴκοι προσέχοντός ἐστι τὸν νοῦν καὶ μὴ μέλλον- 
τος ἐν βαρβάροις οἰκεῖν τὸ πιμπράναι τὰ βασίλεια καὶ 
διαφϑείρειν. Ot μὲν οὕτω ταῦτα γενέσϑαι φασίν, οἵ δὲ 
ἀπὸ γνώμης ὅτι δ᾽ οὖν μετενόησε ταχὺ καὶ κατασβέσαι 

10 προσέταξεν ὁμολογεῖται. 
ΧΧΧΙΧ. Φύσει δὲ ὧν μεγαλοδωρότατος ἔτι μᾶλλον 

ἐπέδωκεν εἰς τοῦτο τῶν πραγμάτων αὐξομένων" καὶ 
προσῆν ἡ φιλοφροσύνη, μεϑ᾽ ἧς μόνης ὡς ἀληϑῶς ol 
διδόντες χαρίξονται. Μνησϑήσομαι δὲ ὀλίγων. ᾿4ρέ- 

l56rov ὁ τῶν Παιόνων ἡγούμενος ἀποκτείνας πολέμιον 
ἄνδρα καὶ τὴν κεφαλὴν ἐπιδειξάμενος αὐτῷ .. Τοῦτο“ 
εἶπεν ,0 βασιλεῦ. παρ᾽ ἡμῖν ἐκπώματος χρυσοῦ τιμᾶ- 
ται τὸ δῶρον.“ Ὁ δὲ ᾿4λέξανδρος γελάσας .,Κενοῦ ys 
εἶπεν ,.,ἐγὼ δέσοι μεστὸν ἀκράτου προπίομαι.““ Τῶν δὲ 

"0 πολλῶν τις Μακεδόνων ἤλαυνεν ἡμίονον βασιλικὸν 
χρυσίον κομίξοντα᾽ κάμνοντος δὲ τοῦ κτήνους αὐτὸς 
ἀράμενος ἐκόμιξε τὸ φορτίον. Ἰδὼν οὖν ὁ βασιλεὺς ὃλι- 

βόμενον αὐτὸν σφόδρα καὶ πυϑόμενος τὸ πρᾶγμα, μέλ-- 

λοντος κατατίϑεσϑαι... Μὴ κάμῃς“ εἶπεν .,ἀλλὰ πρόσϑες 

25 ἔτι τὴν λοιπὴν ὁδὸν ἐπὶ τὴν σκηνὴν ἑαυτῷ τοῦτο κομέ- 
* Ὅλως δὲ ἤχϑετο τοῖς μὴ λαμβάνουσι μᾶλλον ἢ 

τοῖς αἰτοῦσι. Καὶ Φωκίωνι μὲν ἔγραψεν ἐπιστολὴν ὡς 
οὐ χρησόμενος αὐτῷ φίλῳ τὸ λοιπόν, εἰ διωϑοῖτο τὰς 
χάριτας. Σεραπίωνι δὲ τῶν ἀπὸ σφαίρας τ τινὶ νεανίσκων 

ϑοούὐδὲν ἐδίδου διὰ τὸ μηδὲν αἰτεῖν. Ὡς οὖν εἰς τὸ σφαι- 
ρέξειν παραγενόμενος ὁ Σεραπίων ἄλλοις ἔβαλλε τὴν 

σφαῖραν, εἰπόντος δὲ τοῦ βασιλέως ,Epol δὲ οὐ δί- 
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006; ,, Οὐ γὰρ aivsig, εἶπε, τούτῳ μὲν δὴ γελάσας 
πολλὰ ἔδωκε. Πρωτέᾳ δέ τινι τῶν περὶ σκώμματα καὶ 
πότον οὐκ ἀμούσων ἔδοξε δι᾽ ὀργῆς γεγονέναι" τῶν δὲ 
φίλων δεομένων κἀκείνου δακρύοντος ἔφη διαλλάτ- 

τεσϑαι" κἀκεῦνος »Οὐκοῦν- εἶπεν 59 βασιλεῦ, δός τί 5 

μοι πιστὸν πρῶτον.“ Ἐκέλευσεν οὖν αὐτῷ πέντε τά- 
088 λαντα δοϑῆναι. Περὶ δὲ τῶν τοῖς φίλοις καὶ τοῖς σωμα- 

τοφύλαξι νεμομένων πλούτων, ἡλίκον εἶχον ὄγκον, 
ἐμφαίνει δι᾽ ἐπιστολῆς Ὀλυμπιάς, ἣν ἔγραψε πρὸς αὖ- 

τόν. »»Ἄλλως “ φησίν ,,8v ποίει τοὺς φίλους καὶ ἐνδό- τ 

ἕους ὃ ἄγε" νῦν δ᾽ ἰσοβασιλέας πάντας ποιεῖς καὶ πο- 

λυφιλίας παρασκευάξεις αὐτοῖς. ἑαυτὸν δὲ ἐρημοῖς."" 
Πολλάκις δὲ τοιαῦτα τῆς Ὀλυμπιάδος γραφούσης ἐφύ-- 
λαττεν ἀπόρρητα τὰ γράμματα, πλὴν ἅπαξ Ἡφαιστίωνος, 
ὥσπερ εἰώϑει, λυϑεῖσαν ἐπιστολὴν αὐτῷ συναναγινώ-- 15 
ὅκόντος οὐκ ἐκώλυσεν, ἀλλὰ τὸν δακτύλιον ἀφελόμενος 
τὸν αὑτοῦ προσέϑηκε τῷ ἐκείνου στόματι τὴν σφραγῖδα. 
Μαξαίου δὲ τοῦ μεγίστου παρὰ Ζαρξδίῳ γενομένου 
παιδὶ σατραπείαν ἔχοντι δευτέραν προσετίϑει μείξονα. 
Παραιτούμενος δὲ ἐκεῖνος εἶπεν" ..Ὦ βασιλεῦ, τότε "0 
μὲν ἦν εἷς Ζαρεῖος, νῦν δὲ σὺ πολλοὺς πεποίηκας ᾿41λε- 
ξάνδρους.““ Παρμενίωνι μὲν οὖν τὸν Βαγώου ἔδωκεν 
οἶκον, ἐν ᾧ λέγεται τῶν περὶ Σοῦσα χιλίων ταλάντων 
εὑὐρεϑῆναι ἱματισμόν. Πρὸς δ᾽ ᾿ἀντίπατρον ἔγραψε κε- 
λεύων ἔχειν φύλακας τοῦ σώματος ὡς ἐπιβουλευόμενον. 25 
Τῇ δὲ μητρὶ πολλὰ μὲν ἐδωρεῖτο καὶ κατέπεμπεν. οὐκ 
εἴα δὲ πολυπραγμονεῖν οὐδὲ παραστρατηγεῖν᾽ ἐγκα- 
λούσης δὲ πράως ἔφερε τὴν χαλεπότητα. Πλὴν ἅπαξ 
ποτὲ "Ἀντιπάτρου μακρὰν κατ᾽ αὐτῆς γφάψαντος ἐπι- 
στολὴν ἀναγνοὺς ἀγνοεῖν εἶπεν ᾿Αντίπατρον, ὅτι μυρίας 30 
ἐπιστολὰς ἕν δάκρυον ἀπαλείφει μητρός. 

XL. Ἐπεὶ δὲ τοὺς περὶ αὑτὸν ξώρα παντάπασιν 
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ἐκτετρυφηκχότας καὶ φορτικοὺς ταῖς διαίταις καὶ πολυ-- 

τελείαις ὄντας, ὥστε “ἄγνωνα μὲν τὸν Τήϊον ἀργυροῦς 
ἐν ταῖς κρηπῖσιν ἥλους φορεῖν, Δεοννάτῳ δὲ πολλαῖς 

καμήλοις ἀπ᾿ Αἰγύπτου κόνιν εἰς τὰ γυμνάσια παρακο-- 
5 μίξεσϑαι, Φιλώτᾳ δὲ πρὸς ϑήρας σταδίων ἑκατὸν αὖὐ-- 
λαίας γεγονέναι, μύρῳ δὲ χρωμένους ἰέναι πρὸς ἄλειμμα 
καὶ λουτρὸν ὅσους οὐδὲ ἐλαίῳ, τρύπτας ὃὲ καὶ κατευ- 
ναστὰς περιαγομένους, ἐπετίμησε πρῴως καὶ φιλοσόφως, 
ϑαυμάξειν φάμενος, εἰ τοσούτους ἠγωνισμένοι καὶ τη- 

Ιολικούτους ἀγῶνας οὐ μνημονξδύουσιν, ὅτι τῶν καταπο- 

νηϑέντων of καταπονήσαντες ἥδιον καϑεύδουσιν, οὐδὲ 
ὁρῶσι τοῖς Περσῶν βίοις τοὺς ἑαυτῶν παραβάλλοντες, 

ὅτι δουλικώτατον μέν ἐστι τὸ τρυφᾶν, βασιλικώτατον 
δὲ τὸ πονεῖν. .. Καίτοι πῶς ἂν τις“ ἔφη » δι᾿ ξαυτοῦ 

16 ϑεραπεύσειεν ἵππον ἢ λόγχην ἀσκήσειεν ῇ κράνος ἀπει- 
ϑικὼς τοῦ φιλτάτου “σώματος ἄπτεσϑαι τὰς χεῖρας ; * 
ον Οὐκ ἴστε“ εἶπεν ,, ὅτι τοῦ κρατεῖν πέρας ἡμῖν ἐστι τὸ 

μὴ ταὐτὰ ποιεῖν τοῖς κεκρατημένοις ; Ἐπέτεινεν οὖν 
ἔτι μᾶλλον αὐτὸς ἑαυτὸν ἐν ταῖς στρατείαις καὶ τοῖς 

20 κυνηγεσίοις κακοπαϑῶν καὶ παραβαλλόμενος, ὥστε καὶ 

Δάκωνα πρεσβευτὴν παραγενόμενον αὐτῷ λέοντα κα- 

ταβάλλοντι μέγαν εἰπεῖν" ., Καλῶς ys, ᾿4λέξανδρε, πρὸς 
τὸν λέοντα ἠγώνισαι περὶ τὰς βασιλείας. Τοῦτο τὸ 
κυνήγιον Κρατερὸς εἰς Ζελφοὺς ἀνέϑηκεν, εἰκόνας χαλ-- 

25xGg ποιησάμενος τοῦ λέοντος καὶ τῶν κυνῶν καὶ τοῦ 
βασιλέως τῷ λέοντι συνεστῶτος καὶ αὑτοῦ προσβοη- 
ϑοῦντος, ὧν τὰ μὲν Δύσιππος ἔπλασε, τὰ δὲ Δεω- 

χάρης. 
XLL '4Affavógog μὲν οὖν ἑαυτὸν ἀσκῶν ἅμα καὶ 

80 τοὺς ἄλλους παροξύνων πρὸς ἀρετὴν ἐκινδύνευεν οἱ 
δὲ φέλοι διὰ πλοῦτον καὶ ὄγκον ἤδη τρυφᾶν βουλόμενοι 
καὶ σχολάξειν ἐβαρύνοντο τὰς πλάνας καὶ τὰς στρατείας͵ 
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καὶ κατὰ μικρὸν οὕτω προῆλθον εἰς τὸ βλασφημεῖν καὶ 
κακῶς λέγειν αὐτόν. Ὁ δὲ καὶ πάνυ πράως ἐν ἀρχῇ πρὸς 
ταῦτα διέκειτο, φάσκων βασιλικὸν εἶναι τὸ κακῶς ἀκούειν 
ev ποιοῦντα. Καίτοι τὰ μικρότατα τῶν γενομένων τοῖς 

συνήϑεσι παρ᾽ αὐτοῦ σημεῖα μεγάλης ὑπῆρχεν εὐνοίας 5 
καὶ τιμῆς. ὧν ὀλίγα παραϑήσομαι. Πευκέστᾳ μὲν 
ἔγραψε μεμφόμενος, ὅτι δηχϑεὶς ὑπ᾽ ἄρκτου τοῖς μὲν 
ἄλλοις ἔγραψεν, αὐτῷ δὲ οὐκ ἐδήλωσεν. ,..4λλὰ νῦν 

889 ys φησί, γράψον πῶς ἔχεις καὶ μή τινές Ge τῶν συγκυ- 
νηγετούντων ἐγκατέλιπον, ἵνα δίκην δῶσι.“ Τοῖς δὲ 10 
περὶ Ἡφαιστίωνα διὰ πράξεις τινὰς ἀποῦσιν ἔγραψεν, 
0r, παιξόντων αὐτῶν πρὸς ἰχνεύμονα τῷ Περδέκκου 
δορατίῳ περιπεσὼν Κρατερὸς τοὺς μηροὺς ἐτρώϑη. 
Πευκέστα δὲ σωϑέντος ἔκ τινος ἀσϑενείας ἔγραψε πρὸς 

᾿Δλέξιππον τὸν ἰατρὸν εὐχαριστῶν. Κρατεροῦ δὲ vo-1$ 
σοῦντος ὄψιν ἰδὼν καϑ' ὕπνον αὐτός τέ τινας ϑυσίας 

ἔϑυσεν ὑπὲρ αὐτοῦ κἀκείνῳ ϑῦσαι ἐκέλευσεν. Ἔγραψε 
δὲ καὶ Παυσανίᾳ τῷ ἰατρῷ βουλομένῳ τὸν Κρατερὸν 
ἐλλεβορίσαι, τὰ μὲν ἀγωνιῶν, τὰ δὲ παραινῶν, ὅπως 
χρήσεται τῇ φαρμακβίᾳ. Τοὺς δὲ πρώτους τὴν “Α΄ρπά- 20 
λου φυγὴν καὶ ἀπόδρασιν ἀπαγγείλαντας ἔδησεν. Ἔφι- 
ἄλτην καὶ Κίσσον, ὡς καταψευδομένους τοῦ ἀνδρός. 
Ἐπεὶ δὲ τοὺς ἀσϑενοῦντας αὐτοῦ καὶ γέροντας εἰς οἷ- 

xov ἀποστέλλοντος Εὐρύλοχος Αἰγαῖος ἐνέγραψεν ἕαυ-- 
τὸν εἰς τοὺς νοσοῦντας, εἶτα φωραϑεὶς ἔχων οὐδὲν 25 
κακὸν ὡμολόγησε Τελεσίππας ἐρᾶν καὶ συνεπακολου-- 
ϑεῖν ἐπὶ ϑάλασσαν ἀπιούσης ἐκείνης, ἠρώτησε τένων 
ἀνθρώπων ἐστὶ τὸ γύναιον. ᾿Ακούσας δὲ ὅτι τῶν éAcv- 
ϑέρων ἑταιρῶν, «Ἡμᾶς μὲν“ εἶπεν ,,0 Εὐρύλοχε, συνε- 
ρῶντας ἔχεις - ὅρα δὲ ὅπως πείϑωμεν ἢ λόγοις ἢ δώροις 80 
τὴν Τελεσίππαν, ἐπειδήπερ ἐξ ἐλευϑέρας ἐστί." 

XLIL Θαυμάσαι δὲ αὐτὸν ἔστιν. ὅτι καὶ μέχρι τοι- 
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ovrov ἐπιστολῶν τοῖς φίλοις ἐσχόλαξεν, οἷα γραφϑει 

παῖδα Σελεύκου εἰς Κιλικίαν ἀποδεδρακότα κελεύων 
ἀναξητῆσαι, καὶ Πευκέσταν ἐπαινῶν, ὅτι Νίκωνα, Koa- 
τεροῦ δοῦλον, συνέλαβε. καὶ Μεγαβύξῳ περὶ τοῦ 8ε- 

5 ράποντος τοῦ ἐν τῷ ἱερῷ καϑεξομένου, κελεύων αὐτόν, 
ἂν δύνηται, συλλαβεῖν ἔξω τοῦ ἱεροῦ προκαλεσάμε- 
vog, ἕν δὲ τῷ ἱερῷ μὴ προσάπτεσθαι. Δέγεται δὲ καὶ 
τὰς δίκας διακρένων ἐν ἀρχῇ τὰς ϑανατικὰς τὴν χεῖρα 
τῶν ὥτων τῷ ἑτέρῳ προστιϑέναι τοῦ κατηγόρου λέγον-- 

Ι0τὸς, ὅπως τῷ κινδυνεύοντι καϑαρὸν φυλάττηται καὶ 

ἀδιάβλητον. ᾿᾽4λλ᾽ ὕστερόν ys αὐτὸν ἐξετράχυναν at 
πολλαὶ διαβολαὶ διὰ τῶν ἀληϑῶν πάροδον ἐπὶ τὰ 
ψευδὴ λαβοῦσαι. Καὶ μάλιστα κακῶς ἀκούων ἐξί- 
στατο τοῦ φρονεῖν καὶ χαλεπὸς ἣν καὶ ἀπαραίτητος, ἅτε 

16 δὴ τὴν δόξαν ἀντὶ τοῦ ξῆν καὶ τῆς βασιλείας ἠγαπηκῶς. 
Τότε δὲ ἐξήλαυνεν ἐπὶ ΖΔαρεῖον ὡς πάλιν μαχούμενος" 
ἀκούσας δὲ τὴν ὑπὸ Βήσσου γενομένην αὐτοῦ σύλληψιν 
ἀπέλυσε τοὺς Θεσσαλοὺς οἴκαδε, δισχίλια τάλαντα δω-- 

ρεὰν ἐπιμετρήσας ταῖς μισϑοφοραῖς. Πρὸς δὲ τὴν δίω- 
ρξιν ἀργαλέαν καὶ μακρὰν γινομένην (ἕνδεκα γὰρ ἡμέ- 

ραις ἱππάσατο τρισχιλίους καὶ τριακοσίους σταδίους) 

ἀπηγόρξυσαν μὲν οἱ πλεῖστοι, καὶ μάλιστα κατὰ τὴν 
ἀνυδρίαν. Ἔνϑα δὴ Μακεδόνες ἀπήντησαν αὐτῷ τινες 
ὕδωρ ἐν ἀσκοῖς ἐφ᾽ ἡμιόνων κομίζοντες ἀπὸ τοῦ πο-- 

35 ταμοῦ᾽" καὶ ϑεασάμενοι τὸν ᾿“λέξανδρον ἤδη μεσημβρίας 
οὔσης κακῶς ὑπὸ δίψους ἔχοντα ταχὺ πλησάμενοι κρά- 
νος προσήνεγκαν. Πυϑομένου δὲ αὐτοῦ, τίσι κομέξοιεν, 
» Tíoic ̂  ἔφασαν ., ἰδίοις. ἀλλὰ σοῦ ξῶντος ἑτέρους 
ποιησόμεϑα, κἂν ἐκείνους ἀπολέσωμεν.“ Ταῦτα ἀκού- 

300«6 ἔλαβεν εἰς τὰς χεῖρας τὸ κράνος" περιβλέψας δὲ καὶ 
ϑεασάμενος τοὺς περὶ αὑτὸν ἱππεῖς ἅπαντας ἐγκεκλικό- 

τας ταῖς κεφαλαῖς καὶ πρὸς τὸ ποτὸν βλέποντας ἀπέδω-- 
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κεν οὐ πιών, ἀλλ᾽ ἐπαινέσας τοὺς ἀνθρώπους »4v γὰρ 

αὐτός“ ἔφη »»πίέω μόνος; ἀϑυμήσουσιν οὗτοι.“ Θεασά-. 
μδνον δὲ τὴν ἐγκράτειαν αὐτοῦ καὶ μεγαλοψυχίαν οἵ 
ἱππεῖς ἄγειν ἀνέκραγον ϑαρροῦντα καὶ τοὺς ἵππους 
ἐμάστιξον᾽ οὔτε γὰρ κάμνειν οὔτε διψᾶν οὔϑ'᾽ ὅλως ὁ 
ϑνητοὺς εἶναι vouítsv αὑτούς, ἕως ἂν ἔχωσι βασιλέα 
τοιοῦτον. 

ΧΙΠΠΙ. Ἢ μὲν οὖν προϑυμία πάντων ἦν ὁμοία" μό- 
νους δέ φασιν ἑξήκοντα συνεισπεσεῖν εἰς τὰ στρατόπεδα 
τῶν πολεμέων. Ἔνϑα δὴ πολὺν μὲν ἄργυρον καὶ χρυ-- 10 
σὸν ἐρριμμένον ὑπερβαίνοντες. πολλὰς δὲ παίδων καὶ 
γυναικῶν ἁρμαμάξας ἡνιόχων ἐρήμους διαφερομένας 
παρερχόμενοι, τοὺς πρώτους ἐδίωκον, ὡς ἐν ἐκείνοις 
Δαρεῖον ὄντα. Μόλις δὲ εὑρίσκεται πολλῶν ἀκοντι-- 
μάτων κατάπλεως τὸ σῶμα κείμενος ἐν ἁρμαμάξῃ., μυ-- 15 
κρὸν ἀπολεξίπων τοῦ τελευτᾶν. Ὅμως δὲ καὶ πιεῖν 
ἤτησε καὶ πιὼν ὕδωρ ψυχρὸν εἶπε πρὸς τὸν δόντα Πο- 
λύστρατον" »9 ἄνϑρωπε, τοῦτό μοι πέρας γέγονε δυσ-- 
τυχέας ἁπάσης, ev παϑεῖν ἀμείψασϑαι μὴ δυνάμενον" 

ἀλλ᾽ ᾿4λέξανδρος ἀποδώσει σοι τὴν χάριν" ᾿Δλεξάνδρῳ 20 
δὲ of ϑεοὶ τῆς εἰς μητέρα καὶ γυναῖκα καὶ παῖδας τοὺς 

ἐμοὺς ἐπυξικξίαβ, 6 ᾧ ταύτην δίδωμι τὴν δεξιὰν διὰ σοῦ." 
Ταῦτα εἰπὼν καὶ λαβόμενος τῆς τοῦ Πολυστράτου χει-- 

ρὸς ἐξέλιπεν. “Ἵλέξανδρος δὲ ὡς ἐπῆλϑεν, ἀλγῶν τε τῷ 
πάϑει φανερὸς ἦν καὶ τὴν ἑαυτοῦ χλαμύδα λύσας ἐπέ-- 95 

βαλε τῷ σώματι καὶ περιέστειλε. Καὶ Βῆσσον μὲν ὕστε-- 

οον εὑρὼν διεσφενδόνησεν, ὀρϑίων δένδρων. εἰς ταὐτὸ 
καμφϑέντων ἑκατέρῳ μέρος προσαρτήσας τοῦ σώματος, 
εἶτα μεϑεὶς ἑκάτερον, ὡς ὥρμητο ῥύμῃ φερόμενον, τὸ 
προσῆκον αὐτῷ μέρος νείμασϑαι. Τότε δὲ τοῦ “Ἰαρείου 80 
τὸ μὲν σῶμα κεκοσμημένον βασιλικῶς πρὸς τὴν μητέρα 



330 ILAOTTAPXOT 

ἀπέστειλε. τὸν δὲ ἀδελφὸν Ἐξάϑρην εἰς τοὺς ἑταέρους 
ἀνέλαβεν. 

XLIV. A4r0g δὲ μετὰ τῆς ἀκμαιοτάτης δυνάμεως 
εἰς Ὑρκανίαν κατέβαινε" καὶ πελάγους ἰδὼν κόλπον οὐκ 

5 ἐλάττονα μὲν τοῦ Πόντου φανέντα, γλυκύτερον δὲ τῆς 
ἄλλης ϑαλάττης, σαφὲς μὲν οὐδὲν ἔσχε πυϑέσϑαι περὶ 
αὐτοῦ, μάλιστα δὲ εἴκασε τῆς Μαιώτιδος λίμνης ἀνα- 
κοπὴν εἶναι. Καίτοι τούς ye φυσικοὺς ἄνδρας οὐκ 
ἔλαϑε τἀληϑές, ἀλλὰ πολλοῖς ἔτεσιν ἔμπροσϑεν τῆς ᾽41λε-- 

ιοξάνδρου στρατείας ἱστορήκασιν, ὅτι τεσσάρων κόλπων 
εἰσεχόντων ἀπὸ τῆς ἔξω ϑαλάσσης βορειότατος οὗτός 

ἐστι. τὸ Ὑρκάνιον πέλαγος καὶ Κάσπιον ὁμοῦ προσα- 
γορευόμενον. Ἐνταῦϑα τῶν βαρβάρων τινὲς ἀπροσ- 
δοκήτως περιτυχόντες τοῖς ἄγουσι τὸν ἵππον αὐτοῦ τὸν 

ι8 Βουκεφάλαν λαμβάνουσιν. Ὁ δὲ ἤνεγκεν οὐ μετρέως; 
ἀλλὰ κήρυκα πέμψας ἠπείλησε πάντας ἀποκτενεῖν μετὰ 
τέκνων καὶ γυναικῶν, εἰ τὸν ἵππον αὐτῷ μὴ ἀναπέμ- 
ψειαν. Ἐπεὶ δὲ καὶ τὸν ἵππον ἄγοντες ἧκον καὶ 

τὰς πόλεις ἐγχειρίξοντες͵ ἐχρήσατο φιλανθρώπως πᾶσι 
0 καὶ τοῦ ἵππου λύτρα τοῖς λαβοῦσιν ἔδωκεν. 

XLV. 'EvveüOsv εἰς τὴν Παρϑικὴν ἀναξεύξας καὶ 
σχολάξων πρῶτον ἐνεδύσατο τὴν βαρβαρικὴν στολήν, 
eive βουλόμενος αὐτὸν συνοικειοῦν τοῖς ἐπιχωρίοις vo- 
μοις, ὡς μέγα πρὸς ἐξημέρωσιν ἀνθρώπων τὸ σύνηϑες 

25 καὶ ὁμόφυλον, εἴτ᾽ ἀπόπειρά τις ὑφεῖτο τῆς προσκυνή-- 
σεως αὕτη τοῖς Μακεδόσι, κατὰ μικρὸν ἀνασχέσθαι τὴν 
ἐκδιαίτησιν αὐτοῦ καὶ μεταβολὴν ἐϑιξομένοις. Οὐ μὴν 
τήν γε Μηδικὴν ἐκείνην προσήκατο παντάπασι βαρβα- 
ουκὴν καὶ ἀλλόκοτον οὖσαν, οὐδὲ ἀναξυρίδας οὐδὲ κάν- 

3v δὺυν οὐδὲ τιάραν ἔλαβεν. ἀλλὰ ἐν μέσῳ τινὰ τῆς Περσι- 
τῆς καὶ τῆς Μηδικῆς μιξάμενος εὖ πως ἀτυφοτέραν μὲν 
ἐνείνης, ταύτης δὲ σδοβαρωτέραν οὖσαν. Ἐχρῆτο δὲ vo 
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μὲν πρῶτον ἐντυγχάνων τοῖς βαρβάροις καὶ τοῖς ἕταέ- 
ροις κατ᾽ οἶκον, εἶτα τοῖς πολλοῖς οὕτως ἐξελαύνων καὶ 

χρηματίξων £ogüro. Καὶ λυπηρὸν μὲν ἦν τοῖς Μακε- 

δόσι τὸ ϑέαμα, τὴν δὲ ἄλλην αὐτοῦ ϑαυμάξοντες ἀρε- 
τὴν à ὥοντο δεῖν ἔνια τῶν πρὸς ἡδονὴν αὐτῷ καὶ δόξαν 5 
ἐπιχωρεῖν᾽ ὃς ye πρὸς ἅπασι τοῖς ἄλλοις ἔναγχος t0- 

ξευμα μὲν εἰς τὴν κνήμην λαβών, ὑφ᾽ ov τὸ τῆς Ἀερκί- 

δος ὀστέον ἀποϑραυσϑὲν ἐξέπεσε, λέϑῳ δὲ πληγεὶς πά- 
691 λιν εἰς τὸν τράχηλον, ὥστε καὶ ταῖς ὄψεσιν ἀχλὺν ὑπο- 

δοαμεῖν παραμείνασαν οὐκ ὀλίγον χρόνον, ὅμως ovx 10 
ἐπαύετο χρώμενος ἑαυτῷ πρὸς τοὺς κινδύνους ἀφει- 
δῶς, ἀλλὰ καὶ τὸν Ὀρεξάρτην διαβὰς ποταμόν, ὃν «v- 
τὸς Gero Τάναϊν εἶναι, καὶ τοὺς Σκύϑας τρεψάμε- 
νος ἐδίωξεν ἐπὶ σταδίους ἑκατὸν ἐνοχλούμενος ὑπὸ 
διαρροίας. 18 

XLVI. Ἐνταῦϑα δὲ πρὸς αὐτὸν ἀφικέσϑαι τὴν ᾿ἅμα- 
ξόνα oí πολλοὶ λέγουσιν, ὧν καὶ Κλείταρχός ἐστι καὶ 
Πολύκλειτος καὶ Ὀνησίκριτος καὶ ᾿ἀντιγένης καὶ Ἴστρος" 
᾿Αριστόβουλος δὲ καὶ Χάφης ὁ εἰσαγγελεὺς καὶ IlvoAs- 
μαῖος καὶ ᾿ἀντικλείδ᾽ ἧς καὶ Φίλων Ó Θηβαῖος καὶ Φίλιπ- 20 

nog ὃ Θεαγγελεύς, πρὸς δὲ τούτοις Ἑκαταῖος 0 Ἐρε-- 

τριεὺς καὶ Φίλιππος ὁ Χαλκιδεὺς καὶ Ζοῦρις ὁ Σάμιος 

πλάσμα φασὶ γεγονέναι τοῦτο. Καὶ μαρτυρεῖν αὐτοῖς 
ἔοικεν ᾿Δλέξανδρος. ᾿Αντιπάτρῳ γὰρ ἅπαντα γράφων 
ἀκριβῶς τὸν μὲν Σκύϑην αὐτῷ φησι διδόναι τὴν ϑυγα- 38 

τέρα πρὸς γάμον, Auatovog δὲ οὐ μνημονεύει. Δέγεται 
δὲ πολλοῖς χρόνοις Ὀνησίκριτος ὕστερον ἤδη βασιλεύ- 
οντι | Avoid τῶν βιβλίων τὸ τέταρτον ἀναγινώσκειν; 

ἐν à γέγραπται περὶ τῆς ᾿Δμαξόνος᾽ τὸν οὖν Πυσίμαχον 

ἀτρέμα μειδιάσαντα, Καὶ ποῦ" φάναι »Χότε ἤμην ἐγώ; , 430 

Ταῦτα μὲν ovv ἂν τις οὔτε ἀπιστῶν ἧττον οὔτε πιστεύων 
μᾶλλον ᾿4λέξανδρον ϑαυμάσειε. 
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XLVIL Φοβούμενος δὲ τοὺς Μακεδόνας, μὴ εἰς τὰ 

ὑπόλοιπα τῆς στρατείας ἀπαγορεύσωσι, τὸ μὲν ἄλλο 
πλῆϑος εἴασε κατὰ χώραν, τοὺς δὲ ἀρίστους ἔχων ἐν 
"Toxavía μεϑ᾽ ἑαυτοῦ, δισμυρίους πεξοὺς καὶ τρισχι- 

5 λίους ἱππεῖς, προσέβαλε λέγων, ὡς νῦν μὲν αὐτοὺς 
ἐνύπνιον τῶν βαρβάρων ὁρώντων, ἂν δὲ μόνον ταρά- 
ἕαντες τὴν ᾿4σίαν ἀπέωσιν, ἐπιϑησομένων εὐθὺς ὥσπερ 
γυναιξέν. Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἀπιέναι ye τοὺς βουλομένους 

ἐφῆκε, μαρτυράμενος, ὅτι τὴν οἰκουμένην τοῖς Μακε- 
10000. κτώμενος ἐγκαταλέλειπται μετὰ τῶν φίλων καὶ 

τῶν ἐθελόντων στρατεύειν. Ταῦτα σχεδὸν αὐτοῖς ὀνό- 
μασιν ἐν τῇ πρὸς ᾿Δντίπατρον ἐπιστολῇ γέγραπται, καὶ 
ὅτι ταῦτα εἰπόντος αὐτοῦ πάντες ἐξέκραγον ὅποι βού- 
λεται τῆς οἰκουμένης & ἄγειν. “:εξαμένων δὲ τούτων τὴν 

ιὅ πεῖραν οὐκέτι ἦν χαλεπὸν προαχϑῆναι. τὸ πλῆϑος, ἀλλὰ 

ῥαδίως ἐπηκολούϑησεν. Οὕτω δὴ καὶ τὴν δίαιταν ἔτι 

μᾶλλον ὡμοίου τε τοῖς ἐπιχωρίοις ἑαυτὸν ἐκεῖνά vs προσ-- 
ἦγε τοῖς Μακεδονικοῖς ἔϑεσιν, ἀνακράσει καὶ xowa- 

νίᾳ μᾶλλον δι᾽ εὐνοίας καταστήσεσϑαι τὰ πράγματα vo- 
20 μέξων ἢ βίᾳ, μακρὰν ἀπαίροντος αὐτοῦ. Διὸ καὶ τρισ- 

μυρέους παῖδας ἐπιλεξάμενος ἐκέλευσε γράμματά τε 

μανϑάνειν Ἑλληνικὰ καὶ Μακεδονικοῖς ὅπλοις ἐντρέ- 

φεσϑαι, πολλοὺς ἐπιστάτας καταστήσας. Καὶ τὰ περὶ 

ῬΡωξάνην ἔρωτι μὲν ἐπράχϑη, καλὴν καὶ ὡραίαν. ἔν τινι 
25 409€ παρὰ πότον ὀφϑεῖσαν, ἔδοξε δὲ οὐκ ἀνάρμοστα 

τοῖς ὑποκειμένοις εἶναι πράγμασιν. Ἐϑάρρησαν γὰρ οἵ 

βάρβαροι τῇ κοινωνίᾳ τοῦ γάμου, καὶ τὸν ᾿'Ζλέξανδρον 

ὑπερηγάπησαν, ὅτι σωφρονέστατος περὶ ταῦτα γεγονὼς 
οὐδὲ ἧς μόνης ἡττήϑη γυναικὸς ἄνευ νόμου ϑιγεῖν 

30 ὑπέμεινεν. Ἐπεὶ δὲ καὶ τῶν φίλων ἑώρα τῶν μεγίστων 
Ἡφαιστέωνα μὲν ἐπαινοῦντα καὶ συμμετακοσμούμενον 
αὐτῷ, Κρατερὸν δὲ τοῖς πατρίοις ἐμμένοντα. Ov. ἐκεί- 
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vov μὲν ἐχρημάτιξε τοῖς βαρβάροις. διὰ τούτου à τοῖς 
Ἕλλησι καὶ τοῖς Μακεδόσι" καὶ ὅλως τὸν μὲν ἐφίλει μά-- 
λιστα, τὸν δὲ ἐτίμα, νομίξων καὶ λέγων ἀεὶ τὸν μὲν 
Ἡφαιστίωνα φιλαλέξανδρον εἶναι, τὸν δὲ Κρατερὸν qu- 
λοβασιλέα. Ζιὸ καὶ πρὸς ἀλλήλους ὑπούλως ἔχοντες 5 
συνέκρουον πολλάκις. Ama δὲ περὶ τὴν Ἰνδικὴν καὶ 
εἰς χεῖρας ἦλϑον σπασάμενοι τὰ ξίφη" καὶ τῶν φίλων 
ἑκατέρῳ παραβοηϑούντων προσελάσας ᾿4λέξανδρος ἐλοι-- 
δόρει τὸν Ἡιφαιστέωνα φανερῶς. ἔμπληκτον καλῶν καὶ 

μαινόμενον, εἰ μὴ συνίησιν, ὡς; ἐάν τις αὐτοῦ τὸν 10 
᾿Δλέξανδρον ἀφέληται, μηδέν ἐστιν ἰδίᾳ δὲ καὶ τοῦ 
Κρατεροῦ πικρῶς καϑήψατο. Καὶ συναγαγὼν αὐτοὺς 
καὶ διαλλάξας ἐπώμοσε τὸν Ἄμμωνα καὶ τοὺς ἄλλους 
ϑεούς, ἦ μὴν μάλιστα φιλεῖν ἀνθρώπων ἁπάντων ἐκεί- 
vovg: ἂν δὲ πάλιν αἴσϑηται διαφερομένους ἀποκτενεῖν 15 

ἀμφοτέρους ἢ τὸν ἀρξάμενον. Ὅϑεν ὕστερον οὐδὲ παί- 
ἕξοντες εἰπεῖν τι οὐδὲ πρᾶξαι πρὸς ἀλλήλους λέγονται. 

XLVIIL Φιλώτας ὃὲ ὁ Παρμενίωνος ἀξίωμα μὲν 
εἶχεν ἐν τοῖς Μακεδόσι μέγα᾽ καὶ γὰρ ἀνδρεῖος ἐδόκει 
καὶ καρτερικος εἶναι. φιλόδωρος δὲ οὕτω καὶ φιλέται-- 20 
ρος μετ᾽ αὐτὸν ᾿Δλέξανδρον οὐδείς. “έγεται γοῦν ὅτι 
τῶν συνήϑων τινὸς αἰτοῦντος ἀργύριον ἐκέλευσε δοῦ- 
ναι" φήσαντος δὲ τοῦ διοικητοῦ μὴ ἔχειν .. Τί λέγεις 5." 
εἶπεν ,,0U05 ποτήριον ἔχεις οὐδὲ ἱμάτιον; “ Ὄγκῳ δὲ 
φρονήματος καὶ βάρει πλούτου καὶ τῇ περὶ τὸ σῶμα 96-25 
ραπείᾳ καὶ διαίτῃ χρώμενος ἐπαχϑέστερον ἢ κατ᾽ ἰδιῶ-- 
τῆν, καὶ τότε δὴ τὸ σεμνὸν καὶ ὑψηλὸν οὐκ ἐμμελῶς, 
ἀλλ᾽ ἄνευ χαρίτων τῷ σολοέκῳ καὶ παφασήμῳ μνμούμε-- 

νος Ὁ ὑποψίαν καὶ φϑόνον ἔσχεν, ὥστε καὶ Παρμενέωνά 

ποτὸ δἰπεῖν πρὸς αὐτόν" ,,99 παῖ, χείρων μοι γίνου. (680 
Πρὸς δὲ αὐτὸν ᾿Αλέξανδρον ἐκ πάνυ πολλῶν χρόνων 
ἐτύγχανε διαβεβλημένυς. Ὅτε γὰρ τὰ περὶ Ζαμασκὸν 
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ἑάλω χρήματα Zagstov νικηϑέντος ἐν Κιλικίᾳ, πολλῶν 
σωμάτων κομισϑέντων εἰς τὸ στρατόπεδον εὑρέϑη γύ- 
ναῖον ἐν τοῖς αἰχμαλώτοις, τῷ μὲν γένει Πυδναῖον, εὖ- 
πρεπὲς δὲ τὴν ὄψιν" ἐκαλεῖτο δὲ ̓ ἀντιγόνη. Τοῦτο ἔσχεν 

56 Φιλώτας" οἷα δὲ νέος πρὸς ἐρωμένην καὶ σὺν οἴνῳ 
πολλὰ φιλότιμα καὶ στρατιωτικὰ παρρησιαξόμενος ἕαυ- 
τοῦ τὰ μέγιστα τῶν ἔργων ἀπέφαινε καὶ vov πατρός, 
᾿Δἀλέξανδρον δὲ μειράκιον ἀπεκάλει δι᾿ αὐτοὺς τὸ τῆς 
ἀρχῆς ὄνομα καρπούμενον. Ταῦτα τῆς γυναικὸς ἐκφε- 

ιορούσης πρός τινα τῶν συνήϑων, ἐκείνου δέ, ὡς εἰκός, 

πρὸς ἕτερον. περιῆλϑεν εἰς Κρατερὸν ὃ λόγος" καὶ Aa- 
βὼν τὸ γύναιον εἰσήγαγε κρύφα πρὸς ᾿4λέξανδρον. 
᾿Δκούσας δὲ ἐκεῖνος ἐκέλευσε φοιτᾶν εἰς ταὐτὸ τῷ Φι- 

λώτᾳ, καὶ πᾶν. 0 τι ἂν ἐκπύϑηται τούτου, πρὸς αὐτὸν 
ι5 ἀπαγγέλλειν βαδίξουσαν. 

XLIX. Ὁ μὲν οὖν Φιλώτας ἐπιβουλευόμενος οὕτως 
ἠγνόει, καὶ συνῆν τῇ ᾿Δντιγόνῃ πολλὰ καὶ πρὸς ὀργὴν 
καὶ μεγαλαυχίαν ῥήματα καὶ λόγους κατὰ τοῦ βασιλέως 
ἀνεπιτηδείους προϊέμενος. Ὁ δὲ ᾿Ζλέξανδρος., καίπερ 

"0 καρτερᾶς ἐνδείξεως κατὰ τοῦ Φιλώτου προσπεσούσης, 

ἐκαρτέρησε σιωπῇ καὶ κατέσχεν, εἴτε ϑαρρῶν τῇ Παρ- 
μενίωνος εὐνοίᾳ πρὸς αὑτόν, εἴτε δεδιὼς τὴν δόξαν αὖ-- 
τῶν καὶ τὴν δύναμιν. Ἐν δὲ τῷ τότε χρόνῳ Μακεδὼν 
ὄνομα Δέμνος ἐκ Χαλαίστρας [χαλεπῶς] ἐπιβουλεύων 

"5᾽4λεξάνδρῳ Νικόμαχόν τινα τῶν νέων, πρὸς ὃν αὐτὸς 
ἐρωτικῶς εἶχεν. ἐπὶ τὴν κοινωνίαν τῆς πράξεως παρε- 
κάλει. Τοῦ δὲ μὴ δεξαμένου, φράσαντος δὲ τἀδελφῷ 
Κεβαλίνῳ τὴν πεῖραν, ἐλϑὼν ἐκεῖνος πρὸς Φιλώταν ἐκέ- 
λευδεν εἰσάγειν αὐτοὺς πρὸς ᾿'4λέξανδρον ὡς περὶ ἀναγ- 

80 καέων ἔχοντας ἐντυχεῖν καὶ μεγάλων. Ὁ δὲ Φιλώτας, 
0 τι δὴ παϑὼν (ἄδηλον γάρ ἐστιν) οὐ παρῆγεν αὐτούς, 
ὡς πρὸς ἄλλοις μείξοσι γιγνομένου τοῦ βασιλέως. Καὶ 
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τοῦτο δὶς ἐποέησεν. Οἱ δὲ xo9' ὑποψίαν ἤδη vov du- 
λώτου τραπόμενοι. πρὸς ἕτερον καὶ δι᾿ ἐκείνου τῷ ᾽4λε- 
ξάνδρῳ προδσαχϑέντες πρῶτον μὲν τὰ τοῦ A(uvov κα-- 
τεῖπον, ἔπειτα παρεδήλωσαν ἡσυχῆ τὸν Φιλώταν, ὡς 

ἀμελήσειεν οὐτῶν δὶς ἐντυχόντων. Καὶ τοῦτο δὴ σφό-- 5 
δρα παρώξυνε τὸν ᾿4λέξανδρον" καὶ τοῦ πεμφϑέντος 
ἐπὶ τὸν Δίμνον, ὡς ἠμύνετο συλλαμβανόμενος. ἀπο- 
κτείναντος αὐτόν, ἔτι μᾶλλον διεταράχϑη τὸν ἔλεγχον 

693 ἐκπεφευγέναι τῆς ἐπιβουλῆς νομίξων. Καὶ πικρῶς ἔχων 
πρὸς τὸν Φιλῶταν ἐπεσπάσατο τοὺς πάλαι μισοῦντας 10 
αὐτόν, ἤδη φανερῶς λέγοντας, ὡς ῥαϑυμία τοῦ βασι- 
λέως εἴη “έίμνον οἰομένου, Χαλαιστραῖον ἄνϑρωπον, 
ἐπιχειρῆσαι τολμήματι τοσούτῳ καϑ᾽ αὑτόν" ἀλλὰ roU- 
τον μὲν ὑπηρέτην εἶναι, μᾶλλον δὲ ὄργανον ἀπὸ μείζο-- 
νος ἀρχῆς ἀφιέμενον. ἐν ἐκείνοις δὲ τὴν ἐπιβουλὴν ξη- 15 

τητέον. οἷς μάλιστα ταῦτα λανθάνειν συνέφερε. Τοιού-- 

τοις λόγοις καὶ ὑπονοίαις ἀναπετάσαντος τὰ ὦτα τοῦ 

βασιλέως ἐπῆγον ἤδη μυρίας κατὰ τοῦ Φιλώτου διαβο-- 
λάς. Ἐκ τούτου δὲ συλληφϑεὶς ἀνεκρένετο, τῶν ἑταίρων 
ἐφεστώτων ταῖς βασάνοις. ᾿“λεξάνδρου δὲ κατακούοντος 20 
ἔξωϑεν αὐλαίας παρατεταμένης ὅτε δὴ καί φασιν αὖ- 
τὸν εἰπεῖν οἰκτρὰς καὶ ταπεινὰς τοῦ Φιλώτου φωνὰς καὶ 
δεήσεις τοῖς περὶ τὸν Ἡφαιστίωνα προσφέροντος" ,,Ov- 
τῶ δὴ μαλακὸς ὦν, ὦ Φιλώτα. καὶ ἄνανδρος ἐπεχεέρεις 
πράγμασι τηλικούτοις ;^ ̓ “ποϑανόντος δὲ τοῦ Φιλώτου "5 
καὶ Παρμενέωνα πέμψας εὐϑὺς εἰς Μηδίαν ἀνεῖλεν, 
ἄνδρα πολλὰ μὲν Φιλίππῳ συγκατεργασάμενον. μόνον 
δὲ ἢ μάλιστα τῶν πρεσβυτέρων φίλων ᾿4λέξανδρον εἰς 
Ασίαν ἐξορμήσαντα διαβῆναι, τριῶν δὲ υἱῶν, ovg ἔσχεν, 

ἐπὶ τῆς σιρατιᾶς δύο μὲν ἐπιδόντα πρότερον ἀποϑανον- 30 
τας, τῷ δὲ τρίτῳ συναναιφεϑέντα. Ταῦτα πραχϑέντα 
πολλοῖς τῶν φίλων φοβερὸν ἐποέησε τὸν ᾿4λέξανδρον, 
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μάλιστα δὲ ᾿Αντιπάτρῳ᾽ καὶ πρὸς Αἰτωλοὺς ἔπεμψε 
κρύφα πίστεις διδοὺς καὶ λαμβάνων. Ἐφοβοῦντο γὰρ 
᾿Δλέξανδρον Αἰτωλοὶ διὰ τὴν Οἰνιαδῶν. ἀνάστασιν. ἣν 
πυϑόμενος οὐκ Οἰνιαδῶν ἔφη παῖδας, ἀλλ᾽ αὑτὸν ἐπι- 

5 ϑήσειν δίκην Αἰτωλοῖς. 
L. Οὐ πολλῷ δὲ ὕστερον συνηνέχϑη καὶ τὰ περὶ 

Κλεῖτον, οὕτω μὲν ἁπλῶς πυϑομένοις τῶν κατὰ Φιλώ- 

ταν ἀγριώτερα" λόγῳ μέντοι συντιϑέντες ἅμα καὶ τὴν 
αἰτίαν καὶ τὸν καιρόν, οὐκ ἀπὸ γνώμης, ἀλλὰ δυστυχίᾳ 

10τινὶ ταῦτα εὑρίσκομεν πεπραγμένα τοῦ βασιλέως. ὁρ- 
γὴν καὶ μέϑην πρόφασιν τῷ Κλείτου δαίμονι παρασχόν-- 
τος. Ἐπράχϑη δὲ οὕτως. Ἧκόν τινες ὀπώραν Ἑλληνι- 
κὴν ἀπὸ ϑαλάσσης τῷ βασιλεῖ κομίζοντες. Ὁ δὲ ϑαυ- 
μάσας τὴν ἀκμὴν καὶ τὸ κάλλος ἐκάλει τὸν Κλεῖτον ἐπι-- 

15 δεῖξαι καὶ μεταδοῦναι βουλόμενος. Ὁ δὲ ϑύων μὲν 
ἐτύγχανεν. ἀφεὶς δὲ τὴν ϑυσίαν ἐβάδιξε" καὶ τρία τῶν 
κατεσπεισμένων προβάτων ἐπηκολούϑησεν αὐτῷ. Πυ- 
ϑόμενος δὲ ὁ βασιλεὺς ἀνεκοινοῦτο τοῖς μάντεσιν ᾽4ρι- 
στάνδρῳ καὶ Κλεομάντει τῷ Δάκωνι. Φησάντων δὲ zo- 

90 v5o0v εἶναι τὸ σημεῖον, ἐκέλευσεν ἐκϑύσασϑαι κατὰ 
τάχος ὑπὲρ τοῦ Κλείτου. Καὶ γὰρ αὐτὸς ἡμέρᾳ τρίτῃ 
κατὰ τοὺς ὕπνους ἰδεῖν ὄψιν ἄτοπον᾽ δόξαι γὰρ αὐτῷ 
τὸν Κλεῖτον μετὰ τῶν Παρμενίωνος υἱῶν ἐν μέλασιν 
ἱματίοις καϑέξεσϑαι, τεϑνηκότων ἁπάντων. Οὐ μὴν 

25 ἔφϑασεν ὁ Κλεῖτος ἐκϑυσάμενος., ἀλλ᾽ εὐϑὺς ἐπὶ τὸ 
δεῖπνον ἧκε, τεϑυκότος τοῦ βασιλέως Διοσκούροις. 

Πότου δὲ νεανικοῦ συρραγέντος ἤδετο ποιήματα Πρα- 
νίχου τινὸς, ὡς δέ φασιν ἔνιοι, Πιερίωνος., εἰς τοὺς 
στρατηγοὺς πεποιημένα τοὺς ἔναγχος ἡττημένους ὑπὸ 

80 τῶν βαρβάρων ἐπ᾽ αἰσχύνῃ καὶ γέλωτι. Τῶν δὲ πρε- 
σβυτέρων δυσχεραινόντων καὶ λοιδορούντων τὸν τὲ 
ποιητὴν καὶ τὸν ἄδοντα, τοῦ δὲ ᾿4λεξάνδρου καὶ τῶν 
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περὶ αὐτὸν ἡδέως ἀκροωμένων καὶ λέγειν κελευόντων, 
ὁ Κλεῖτος ἤδη μεϑύων καὶ φύσει τραχὺς ὧν ὀργὴν καὶ 
αὐϑάδης ἠγανάκτει μάλιστα, φάσκων οὐ καλῶς ἐν βαρ- 
βάροις καὶ πολεμίοις ὑβρίξεσϑαι Μακεδόνας πολὺ βελ-- 
τίονας τῶν γελώντων, εἰ καὶ δυστυχία κέχρηνται. Φή- 5 
σαντος δὲ τοῦ ᾿Ζ“λεξάνδρου τὸν Κλεῖτον αὑτῷ συνηγο- 
ρεῦῖν δυστυχίαν ἀποφαΐένοντα τὴν δειλίαν, ἐπαναστὰς ὁ 
Κλεῖτος .. ἄτη μέντοι Gs εἶπεν .,.ἡὴ δειλία τὸν ἐκ ϑεῶν 
ἤδη τῷ Σπιϑριδάτου ξέφει τὸν νῶτον ἐκτρέποντα πε- 

δθάριεποίησε, καὶ τῷ Μακεδόνων αἵματι καὶ τοῖς τραύμασι 10 
τούτοις ἐγένου τηλικοῦτος. ὥστε Ἄμμωνι σαυτὸν εἰσ-- 
ποιεῖν ἀπειπάμενος Φίλιππον." 

Ll. Παροξυνϑεὶς οὖν ὁ ̓ Δλέξανδρος ,,H ταῦτα“ εἷ-- 
πεν ,,0 κακὴ κεφαλή, σὺ περὶ ἡμῶν ἑκάστοτε λέγων καὶ 
διαστασιάξων Μακεδόνας χαιρήσειν νομίξεις ; ,4AA 15 
οὐδὲ νῦν“ ἔφη ..χαίρομεν, ᾿4λέξανδρε, τοιαῦτα τέλη τῶν 
πόνων κομιξόμενοι, μακαρέξομεν δὲ τοὺς ἤδη τεϑνηκχκό- 
τας πρὶν ἐπιδεῖν Μηδικαῖς ῥάβδοις ξαινομένους Mexs- 
δόνας καὶ Περσῶν δεομένους, ἵνα τῷ βασιλεῖ προσέλ-- 
ϑωμεν. Τοιαῦτα τοῦ Κλείτου παρρησιαξομένου καὶ 90 
τῶν περὶ ᾿4λέξανδρον ἀντανισταμένων καὶ λοιδορούν-- 
τῶν αὐτόν, οἵ πρεσβύτεροι κατέχειν ἐπειρῶντο τὸν 90- 
ρυβον. Ὁ δὲ ᾿Ζ4λέξανδρος ἀποστραφεὶς πρὸς ενόδοχον 
τὸν Καρδιανὸν καὶ τὸν Κολοφώνιον ᾿Αρτέμιον" ,,Ov 
δοκοῦσιν“ εἶπεν ὑμῖν οἵ Ἕλληνες ἐν τοῖς Μακεδόσιν 25 
ὥσπερ ἐν ϑηρίοις ἡμίϑεοι περιπατεῖν; Τοῦ δὲ Κλεί- 
του μὴ &ixovvog , ἀλλὰ εἰς μέσον ἃ βούλεται λέγειν τὸν 
᾿Αλέξανδρον κελεύοντος ἢ μὴ καλεῖν ἐπὶ δεῖπνον ἄνδρας 
ἐλευϑέρους καὶ παρρησίαν ἔχοντας, ἀλλὰ μετὰ βαρβά- 
ρῶν ξῆν καὶ ἀνδραπόδων. οἱ τὴν Περσικὴν ξώνην καὶ 80 
τὸν διάλευκον αὐτοῦ χιτῶνα προσκυνήσουσιν, οὐκέτι 
φέρων τὴν ὀργὴν ᾿4λέξανδρος μήλων παρακειμένων ἕνὶ 

PLUT. viT. ΠῚ. 22 
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βαλὼν ἔπαισεν αὐτὸν καὶ τὸ ἐγχειρίδιον ἐξήτει. Τῶν δὲ 
σωματοφυλάκων ἑνὸς ᾿ἡριστοφάνους φϑάσαντος vgs- 
λέσϑαι, καὶ τῶν ἄλλων περιεχόντων καὶ δεομένων, ἀἄνα- 
πηδήσας ἀνεβόα Μακεδονιστὶ καλῶν τοὺς ὑπασπιστάς 

5 (τοῦτο δὲ ἦν σύμβολον ϑορύβου μεγάλου) καὶ τὸν σαλ- 
πιγχτὴν ἐκέλευσε σημαίνειν͵ καὶ πὺξ ἔπαισεν ὡς διατρί- 
βοντα καὶ μὴ βουλόμενον. Οὗτος μὲν οὖν ὕστερον εὖ-- 
δοκίμησεν ὡς τοῦ μὴ συνταραχϑῆναι τὸ στρατόπεδον 
αἰτιώτατος γενόμενος. Τὸν δὲ Κλεῖτον οὐχ ὑφιέμενον 

100£ φέλοι μόλις ἐξέωσαν τοῦ ἀνδρῶνος. Ὁ δὲ κατ᾽ &A- 
λας ϑύρας αὖϑις εἰσήει μάλα ὀλιγώρως καὶ ϑρασέως 
Εὐριπίδου τὰ ἐξ ᾿ἀνδρομάχης ἰαμβεῖα ταῦτα περαίνων" 

οἴμοι. καϑ᾿ Ἑλλάδ᾽ ὡς κακῶς νομίζξεται. 
Οὕτω δὴ λαβὼν παρά τινος τῶν δορυφόρων ᾿Δ4λέξαν-- 

τόδρος αἰχμὴν ἀπαντῶντα τὸν Κλεῖτον αὐτῷ καὶ παρά- 
γοντα τὸ πρὸ τῆς ϑύρας παρακάλυμμα διελαύνει. IIs- 
σόντος δὲ μετὰ στεναγμοῦ καὶ βρυχήματος εὐϑὺς ἀφῆ-- 
xtv ὁ ϑυμὸς αὐτόν. Καὶ γενόμενος παρ᾽ ἑαυτῷ καὶ 
τοὺς φίλους ἰδὼν ἀφώνους ἑστῶτας ἑλκύσασϑαι μὲν ἐκ 

20r00 νεκροῦ τὴν αἰχμὴν ἔφϑασε, παῖσαι δ᾽ ἑαυτὸν δρμή- 
σας παρὰ τὸν τράχηλον ἐπεσχέϑη, τῶν σωματοφυλάκων 
τὰς χεῖρας αὐτοῦ λαβόντων καὶ τὸ σῶμα βία παρενεγ- 
κόντων εἰς τὸν ϑάλαμον. 

LII. Ἐπεὶ δὲ τήν τε νύκτα κακῶς κλαίων διήνεγκε 
ου καὶ τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν ἤδη τῷ βοᾶν καὶ ϑρηνεῖν ἀπει-- 

ρηκὼς ἄναυδος ἔκειτο, βαρεῖς ἀναφέρων στεναγμοῦς, 
δείσαντες o φίλοι τὴν ἀποσιώπησιν εἰσῆλθον βίᾳ. Καὶ 
τῶν μὲν ἄλλων οὐ προσίετο τοὺς λόγους, ᾿Αριστάνδρου 
δὲ τοῦ μάντεως ὑπομιμνήσκοντος αὐτὸν τήν τε ὄψιν, 

80ἣν εἶδε περὶ τοῦ Κλείτου, καὶ τὸ σημεῖον, ὡς δὴ πάλαι 
καϑειμαρμένων τούτων, ἔδοξει' ἐνδιδόναι. Z0. Καλλι-- 
σϑένην τε τὸν φιλόσοφον παρεισήγαγον, ᾿Αριστοτέλους 
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οἰκεῖον ὄντα. καὶ τὸν ᾿4βδηρίτην ᾿Ανάξαρχον. Ὧν Καλ- 
λισϑένης μὲν ἠϑικῶς ἐπειρᾶτο καὶ πράως ὑποδυόμενος 
τῷ λόγῳ καὶ περιϊὼν ἀλύπως λαβέσϑαι τοῦ πάϑους., ὁ 
δὲ “Ἵνάξαρχος ἐδίαν τινὰ ποφευόμενος ἐξ ἀρχῆς ὁδὸν ἐν 
φιλοσοφίᾳ καὶ δόξαν εἰληφὼς ὑπεροψίας καὶ ὀλιγωρίας ὅ 

τῶν συνήϑων εὐθὺς εἰσελθὼν ἀνεβόησεν" ,, Ovtóg ἐστιν 

᾿Δλέξανδρος, εἰς ὃν ἡ οἰκουμένη νῦν ἀποβλέπει ὁ δὲ 
ἔρριπται κλαίων ὥσπερ ἀνδράποδον ἀνθρώπων νόμον 
καὶ ψόγον δεδοικώς. οἷς αὐτὸν προσήκει νόμον εἶναι 

695 καὶ ὅρον τῶν δικαίων. ἐπείπερ ἄρχειν καὶ κρατεῖν ve-10 
víxuxev , ἀλλὰ μὴ δουλεύειν ὑπὸ κενῆς δόξης κεκρατη- 
uévov.* Οὐκ οἶσθα“ εἶπεν ..«ὅτι τὴν Ζέκην ἔχδι πάρε- 
ὃρον ὁ Ζεὺς καὶ τὴν Θέμιν, ἵνα πᾶν τὸ πραχϑὲν ὑπὸ 
τοῦ κρατοῦντος ϑεμιτὸν ἢ καὶ δίκαιον .““ Τοιούτοις τισὶ 
λόγοις χρησάμενος ὁ ̓ ἀνάξαρχος τὸ μὲν πάϑος ἐκούφισε 15 
τοῦ βασιλέως. τὸ δὲ ἦϑος εἰς πολλὰ χαυνότερον καὶ πα- 
ρανομώτερον ἐποίησεν. αὑτὸν δὲ δαιμονίως ἐνήρμοσε, 
καὶ τοῦ Καλλισϑένους τὴν ὁμιλίαν. οὐδὲ ἄλλως ἐπέχα- 
ριν διὰ τὸ αὐστηρὸν οὖσαν. προσδιέβαλε. Μέγεται δέ 
ποτε παρὰ δεῖπνον ὑπὲρ ὡρῶν καὶ κράσεως τοῦ περιέ-- 20 
χοντος λόγων ovcov τὸν Καλλισϑένην. μετέχοντα δόξης 
τοῖς λέγουσι, τἀκεῖ μᾶλλον εἶναι ψυχρὰ καὶ δυσχείμερα 
τῶν Ἑλληνικῶν, ἐναντιουμένου τοῦ ᾿ἀναξάρχου καὶ φι- 
λονεικοῦντος, εἰπεῖν" ..4λλὰ μὴν ἀνάγκη σοὶ ταῦτα 
ἐκείνων ὁμολογεῖν ψυχρότερα᾽ σὺ γὰρ ἐκεῖ μὲν ἐν τρί- 35 
βωνι διεχείμαξες. ἐνταῦϑα δὲ τρεῖς ἐπιβεβλημένος δά- 
πιδας κατάκεισαι.“ς Τὸν μὲν οὖν ᾿άνάξαρχον καὶ τοῦτο 
προσπαρώξυνε. | 

LIII. Τοὺς δὲ ἄλλους σοφιστὰς καὶ κόλακας ὁ Καλ- 
λισϑένης ἐλύπει σπουδαξόμενος μὲν ὑπὸ τῶν νέων διὰ 80 
τὸν λόγον. οὐχ ἧττον δὲ τοῖς πρεσβυτέροις ἀρέσκων διὰ 
τὸν βίον εὔτακτον ὄντα καὶ σεμνὸν καὶ αὐτάρκη καὶ βε- 

* 
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βαιοῦντα τὴν λεγομένην τῆς ἀποδημίας πρόφασιν, ὅτι 
τοὺς πολίτας καταγαγεῖν καὶ κατοικίσαι πάλιν τὴν πα- 
τρίδα φιλοτιμούμενος ἀνέβη πρὸς ᾿4λέξανδρον. Φϑο- 
νούμενος δὲ διὰ τὴν δόξαν ἔστιν ἃ καὶ xo9' αὑτοῦ τοῖς 

5 διαβάλλουσι παρεῖχε,τάς τε κλήσεις τὰ πολλὰ διωϑού- 
μξνος, ἔν τε τῷ συνεῖναι βαρύτητι καὶ σιωπῇ δοκῶν οὐκ 

ἐπαινεῖν οὐδὲ ἀρέσκεσϑαι τοῖς γινομένοις, ὥστε καὶ τὸν 
᾿Δλέξανδρον εἰπεῖν ἐπ᾽ αὐτῷ" 

μισῶ σοφιστήν, ὅστις οὐδ᾽ αὑτῷ σοφός. 
10 Δ“έγεται δέ ποτε πολλῶ. παρακεκλημένων ἐπὶ τὸ δεῖ- 

πνον ἐπαινέσαι κελευσϑ εὶς ἐπὶ τοῦ ποτηρίου Μακεδόνας 
ὁ Καλλισϑένης οὕτως εὐροῆσαι πρὸς τὴν ὑπόϑεσιν, ὦστε 
ἀνισταμένους κροτεῖν καὶ βάλλειν τοὺς στεφάνους ἐπ᾽ 
αὐτόν᾽ εἰπεῖν οὖν τὸν ᾿4λέξανδρον ὅτι, κατ᾽ Εὐριπί- 

ι5 0qv , τὸν λαβόντα τῶν λόγων 
καλὰς ἀφορμὰς οὐ μέγ᾽ ἔργον εὖ λέγειν" 

,..41λ᾽ ἔνδειξαις φάναι ..«τὴν αὑτοῦ δύναμιν ἡμῖν κα- 
τηγορήσας Μακεδόνων. ἵνα καὶ βελτίους γένωνται μα-- 

ϑόντες ἃ πλημμελοῦσιν. * Οὕτω δὴ τὸν ἄνδρα πρὸς τὴν 
20 z Avv otav τραπόμενον πολλὰ παρφησιάσασϑαι κατὰ 

τῶν Μακεδόνων, καὶ τὴν Ἑλληνικὴν στάσιν αἰτίαν ἀπο-- 
φήναντα τῆς γενομένης περὶ Φίλιππον. αὐξήσεως καὶ 

δυνάμεως εἰπεῖν" 
ἐν δὲ διχοστασίῃ καὶ ὁ πάγκακος ἔλλαχε τιμῆς" 

"6 ἐφ᾽ ᾧ πικρὸν καὶ βαρὺ ἐγγενέσθαι μῖσος τοῖς Μακε- 
0061, καὶ τὸν ᾿4λέξανδρον εἰπεῖν, ὡς οὐ τῆς δεινότητος 

ὃ Καλλισθένης, ἀλλὰ τῆς δυσμενείας Μακεδόσιν ἀπό- 

δειξιν δέδωκε. 
LIV. Ταῦτα μὲν οὖν ὁ Ἕρμιππός φησι τὸν ἀνα- 

30 yvocotqv τοῦ Καλλισϑένους Στροῖβον ᾿Αριστοτέλει διη- 

γεῖσϑαι. τὸν δὲ Καλλισϑένην συνέντα τὴν ἀλλοτριό- 
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τητα τοῦ βασιλέως δὶς ἢ volg ἀπιόντα πρὸς αὐτὸν εἰ- 
πεῖν" 

κάτϑανε καὶ Πάτροκλος. ὅπδρ σέο πολλὸν ἀμείνων. 
Οὐ φαύλως οὖν εἰπεῖν ἔοικεν ὁ ᾿Δἀριστοτέλης. ὅτι Καλ- 
λισϑένης λόγῳ μὲν ἦν δυνατὸς καὶ μέγας, νοῦν δὲ οὐκ 5 
εἶχεν. ᾿Δλλὰ τήν ye προσκύνησιν ἰσχυρῶς ἀπωσάμενος 
καὶ φιλοσόφως καὶ μόνος ἐν φανερῷ διελθὼν ἃ κρύφα 
πάντες οἱ βέλτιστοι καὶ πρεσβύτατοι τῶν Μακεδόνων 
ἠγανάκτουν. τοὺς μὲν Ἕλληνας αἰσχύνης ἀπήλλαξε με- 

696 γάλης καὶ μείξονος ᾿4λέξανδρον ἀποτρέψας τὴν προσ-- 10 
κύνησιν, αὑτὸν δὲ ἀπώλεσεν ἐκβιάσασϑαι δοκῶν μᾶλ-- 
λὸν ἢ πεῖσαι τὸν βασιλέα. Χάρης δὲ ὁ Μιτυληναῖός 
φησι τὸν ᾿Δλέξανδρον ἐν τῷ συμποσίῳ πιόντα φιάλην 
προτεῖναί τινι τῶν φίλων᾽ τὸν δὲ δεξάμενον πρὸς ἑστίαν 
ἀναστῆναι καὶ πιόντα προσκυνῆσαι πρῶτον, εἶτα φιλῆ-- 15 
de, τὸν ᾿“λέξανδρον [ἐν τῷ συμποσίῳ) καὶ κατακλιϑῆ-- 
ναι. Πάντων δὲ τοῦτο ποιούντων ἐφεξῆς τὸν Καλλι- 
σϑένην λαβόντα τὴν φιάλην, οὐ προσέχοντος τοῦ βασι-- 
λέως, ἀλλὰ Ἡφαιστίωνι προσδιαλεγομένου. πιόντα 
προσιέναι φιλήδσοντα, Ζ)΄ημητρίον δὲ τοῦ προσονομαξο--30 

μένου Φείδωνος εἰπόντος 49 βασιλεῦ. μὴ φιλήσῃς" 

οὗτος γάρ σε μόνος οὐ προσεκύνησε,“ διακλῖναι τὸ φί- 
λημα τὸν ᾿Αλέξανδρον, τὸν δὲ Καλλισϑένη μέγα φϑεγ- 
ξάμενον εἰπεῖν. ,Φιλήματι τοίνυν ἔλασσον ἔχων ἄπειμι." 

LV. Τοιαύτης ὑπογενομένης ἀλλοτριότητος πρῶτον 25 

μὲν Ἡφαιστέων ἐπιστεύετο λέγων, ὅτι συνθέμενος πρὸς 
αὐτὸν ὁ Καλλισϑένης προσκυνῆσαι ψεύσαιτο τὴν ὁμο-- 
Aoyíav* ἔπειτα “υσίμαχοι καὶ “ἄγνωνες ἐπεφύοντο φά- 
ὅκοντες περιϊέναι τὸν σοφιστὴν ὡς ἐπὶ καταλύσει τυ- 
ραννίδος μέγα φρονοῦντα, καὶ cvvvoégsw πρὸς αὐτὸν 30 
τὰ μειράκια καὶ περιέπειν ὡς μόνον ἐλεύϑερον ἐν το- 
σαύταις μυριάσι. Διὸ καὶ τῶν περὶ Ἑρμόλαον ἐπιβου- 
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λευσάντων τῷ ᾿4λεξάνδρῳ xol φανερῶν γενομένων ἔδο- 
ξαν ἀληϑέσιν ὅμοια κατηγορεῦν οἵ διαβάλλοντες, ὡς τῷ 
μὲν προβαλόντι., πῶς ἂν ἐνδοξότατος γένοιτο, ἄνϑρω- 
πος. εἶπεν. »ν ἀποκτείνῃ τὸν ἐνδοξότατον,“ τὸν δὲ 

5 Ἑρμόλαον ἐπὶ τὴν πρᾶξιν παροξύνων ἐκέλευε μὴ. δεδιέ- 
ναι τὴν χρυσῆν κλίνην. ἀλλὰ μνημονεύειν, ὅτι καὶ vo- 

σοῦντι καὶ τιτρωσκομένῳ πρόσεισιν ἀνϑρώπῳ. Καίτοι 
τῶν περὶ Ἑρμύλαον οὐδεὶς οὐδὲ διὰ τῆς ἐσχάτης ἀναγ-- 
κης τοῦ Καλλισϑένους κατεῖπεν. ᾿4λλὰ καὶ ᾿4λέξαν-- 

0 δρος αὐτὸς εὐθὺς Κρατερῷ γράφων καὶ ᾿Δττάλῳ καὶ 
᾿Δλκέτᾳ φησὶ τοὺς παῖδας βασανιξομένους ὁμολογεῖν, ὡς 
αὐτοὶ ταῦτα πράξειαν, ἄλλος δὲ οὐδεὶς συνειδείη. Ὕστε- 
ρον δὲ γράφων πρὸς ᾿ἀντέπατρον καὶ τὸν Καλλισϑένην 
συνεπαιτιασάμενος ..,Οἱ μὲν παῖδες“ φησίν οὑπὸ τῶν 

15 Μακεδόνων κατελεύσϑησαν, τὸν δὲ σοφιστὴν ἐγὼ κο- 
λάσω καὶ τοὺς ἐκπέμψαντας αὐτὸν καὶ τοὺς ὑποδεχομέ- 

νους ταῖς πόλεσι τοὺς ἐμοὶ ἐπιβουλδύοντας,““ ἄντικρυς 

ἔν γε τούτοις ἀποκαλυπτόμενος πρὸς ᾿Φριστοτέλην᾽ καὶ 
γὰρ ἐτέϑραπτο Καλλισϑένης παρ᾽ αὐτῷ διὰ τὴν συγγέ- 

ϑονείαν, ἐξ Ἡροῦς γεγονὼς, ἀνεψιᾶς ᾿Δριστοτέλους. ᾽4πο- 

ϑανεῖν δὲ αὐτὸν οἱ μὲν ὑπ᾽ ᾿4λεξάνδρου κρεμασϑέντα 
λέγουσιν. οἵ δὲ ἐν πέδαις δεδεμένον καὶ νοσήσαντα, 
Χάρης δὲ μετὰ τὴν σύλληψιν ἑπτὰ μῆνας φυλάττεσθαι 
δεδεμένον, ὡς ἐν τῷ συνεδρίῳ κριϑείη παρόντος Agi- 

9οστοτέλους. ἐν αἷς δὲ ἡμέραις ᾿4λέξανδρος [ἐν Μαλλοῖς 
Ὀξυδράκαις] ἐτρώϑη περὶ τὴν Ἰνδίαν ἀποθανεῖν ὑπέρ- 
παχυν γενόμενον καὶ φϑειριάσαντα. 

LVI. Ταῦτα μὲν οὖν ὕστερον ἐπράχϑη. 4ημάρατος 
δὲ ὁ Κορέίνϑιος ἤδη πρεσβύτερος ὧν ἐφιλοτιμήϑη πρὸς 

30 “λέξανδρον ἀναβῆναι" καὶ ϑεασάμενος αὐτὸν εἶπε με- 
γάλης ἡδονῆς ἐστερῆσϑαι τοὺς Ἕλληνας, ὅσοι τεϑνή- 
κασι πρὶν ἰδεῖν ᾿4λέξανδρον ἐν τῷ “Ιαρείου ϑρόνῳ κα-- 
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ϑήμενον. Οὐ μὴν ἐπὶ πλέον γε τῆς πρὸς αὖτον εὐνοίας 
τοῦ βασιλέως ἀπέλαυσεν, ἀλλ᾽ ἐξ ἀρρωστίας ἀποϑανὼν 
ἐκηδευϑὴ μεγαλοπρεπῶς, καὶ τάφον ἔχωσεν ὃ στρατὸς 
ἐπ᾽ αὐτῷ τῇ περιμέτρῳ μέγαν. ὕψος δὲ πηχῶν ὀγδοή-- 
κοντα τὰ δὲ λείψανα τέϑριππον κεκοσμημένον λαμ-- 5 
πρῶς ἐπὶ ϑάλασσαν κατεκόμισε. 

LVIL Μέλλων δὲ ὑπερβάλλειν elg τὴν Ἰνδικήν, ὡς 
ἑώρα πλήϑει λαφύρων τὴν στρατιὰν ἤδη βαρεῖαν καὶ 

δυσκίνητον οὔσαν, ἄμ᾽ ἡμέρᾳ συνεσκευασμένων τῶν 
607 ἁμαξῶν, πρώτας μὲν ὑπέπρησε τὰς αὑτοῦ καὶ τῶν ἕταί--1ὸ 

ρῶν. μετὰ δὲ ταύτας ἐκέλευσε καὶ ταῖς τῶν Μακεδόνων 

ἐνεῖναι πῦρ. Καὶ τοῦ πράγματος τὸ βούλευμα μεῖξον 

ἐφάνη καὶ δεινότερον ἢ τὸ ἔργον. Ὀλίγους μὲν γὰρ 
ἠνίασεν, of δὲ πλεῖστοι βοῇ καὶ ἀλαλαγμῷ μετὰ év8ou- 
σιαδμοῦ τὰ μὲν ἀναγκαῖα τοῖς δεομένοις μεταδιδόντες, 15 
τὰ δὲ περιόντα τῆς χρείας αὐτοὶ κατακαίοντες καὶ δια- 

φϑείροντες ὁρμῆς καὶ προϑυμίας ἐνεπίμπλασαν τὸν 

᾿Δλέξανδρον. Ἤδη δὲ καὶ φοβερὸς ἦν καὶ ἀπαραίτητος 
κολαστὴς τῶν πλημμελούντων. Καὶ γὰρ Μένανδρόν 
τινα τῶν ἑταίρων ἄρχοντα φρουρίου καταστήσας. ὡς 30 
οὐκ ἐβούλετο μένειν, ἀπέκτεινε, καὶ τῶν ἀποστάντων 
βαρβάρων Ὀρσοδάτην αὐτὸς κατετόξευσε. Προβάτου δὲ 
τεκόντος ἄρνα περὶ τῇ κεφαλῇ σχῆμα καὶ χρῶμα τιάρας 
ἔχοντα καὶ διδύμους ἑκατέρωϑεν αὐτοῦ, βδελυχϑεὶς τὸ 
σημεῖον ἐκαϑάρϑη μὲν ὑπὸ τῶν Βαβυλωνίων, ovg ἐξ 35 
ἔϑους ἐπήγετο πρὸς τὰ τοιαῦτα, διελέχϑη δὲ πρὸς τοὺς 
φίλους, ὡς οὐ δι᾽ αὑτὸν, ἀλλὰ δι᾿ ἐκείνους ταράττοιτο. 
μὴ τὸ κράτος εἰς ἀγεννῆ καὶ ἄναλκιν ἄνϑρωπον ἐκλι-- 
πόντος αὐτοῦ περιστήσῃ τὸ δαιμόνιον. Οὐ μὴν ἀλλὰ 
βέλτιόν τι σημεῖον γενόμενον τὴν ἀϑυμίαν ἔλυσεν. Ὁ 80 
γὰρ ἐπὶ τῶν στρωματοφυλάκων τεταγμένος ἀνὴρ Μα- 
κεδὼν ὄνομα Πρύξενος τῇ βασιλικῇ σκηνῇ χώραν ὀρύτ- 
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τῶν παρὰ τὸν Ὦξον ποταμὸν ἀνεκάλυψε πηγὴν ὑγροῦ 
λιπαροῦ καὶ πιμελώδους" ἀπαντλουμένου δὲ τοῦ πρώ-- 
του καϑαρὸν ἀνέβλυξεν ἤδη καὶ διαυγὲς ἔλαιον. οὔτε 
ὀσμῇ δοκοῦν οὔτε γεύσει ἐλαίου διαφέρειν, στιλπνότητά 

ὅτε καὶ λιπαρότητα παντάπασιν ἀπαφάλλακτον, καὶ ταῦτα 

τῆς χώρας μηδὲ ἐλαίας φερούσης. Λέγεται μὲν οὖν καὶ 

τὸν Ὦξον αὐτὸν εἶναι μαλακώτατον ὕδωρ, ὥστε τὸ 
δέρμα τοῖς λουομένοις ἐπιλιπαίνειν. Οὐ μὴν ἀλλὰ ϑαυ- 

μαστῶς ᾿Αλέξανδρος ἡσϑεὶς δῆλός ἐστιν ἐξ ὧν γράφει 
10 πρὸς ᾿ἀντέπατρον, ἐν τοῖς μεγίστοις τοῦτο τῶν ἀπὸ τοῦ 

ϑεοῦ γεγονότων αὐτῷ τιϑέμενος. Of δὲ μάντεις ἐνδό- 
ξου μὲν στρατείας. ἐπιπόνου δὲ καὶ χαλεπῆς τὸ σημεῖον 
ἐποιοῦντο πόνων γὰρ ἀρωγὴν ἔλαιον ἀνθρώποις ὑπὸ 
ϑεοῦ δεδόσϑαι. 

ι ὃ ΚΥ͂ΠΙ. Πολλοὶ μὲν οὖν κατὰ τὰς μάχας αὐτῷ κίν-- 
δυνοι συνέπεσον καὶ τραύμασι νεανικοῖς ἀπήντησε, τὴν 
δὲ πλείστην φϑορὰν ἀπορίαι τῶν ἀναγκαίων καὶ δυσ- 
κρασίαι τοῦ περιέχοντος ἀπειργάσαντο τῆς στρατιᾶς. 

Αὐτὸς δὲ τόλμῃ τὴν τύχην ὑπερβαλέσϑαι καὶ τὴν δύ- 
20 veuuv ἀρετῇ φιλοτιμούμενος, οὐδὲν devo τοῖς ϑαρροῦ- 

σιν ἀνάλωτον οὐδὲ ὀχυρὸν εἶναι τοῖς ἀτόλμοις. “έγεται 
δὲ τὴν Σισιμέϑρου πολιορκῶν πέτραν ἄβατον οὖσαν καὶ 
ἀπρύσβατον ἀϑυμούντων τῶν στρατιωτῶν ἐρωτῆσαι 
τὸν Ὀξυάρτην. ποῖός τις αὐτὸς εἴη τὴν ψυχὴν ὁ Σισι- 

35 μίϑρης. Φήσαντος δὲ τοῦ Ὀξυάρτου δειλότατον &v- 
ϑρώπων, »Aeyetg σύ ye φάναι »τὴν πέτραν ἁλώσιμον 
ἡμῖν εἶναι" τὸ γὰρ ἄρχον αὐτῆς οὐκ ὀχυρόν ἐστι.“ Ταύ-- 

τὴν μὲν οὖν ἐκφοβήσας τὸν Σισυμίϑρην ἔλαβεν. Ἑτέρᾳ 

δὲ ὁμοίως ἀποτόμω προσβαλὼν τοὺς νεωτέρους τῶν 
30 Μακεδόνων παρώρμα, καὶ ̓ 4λέξανδρον τινα καλούμενον 

προσαγορεύσας .,Δλλὰ σοί ys εἶπεν «ἀνδραγαϑεῖν 
προσήκει καὶ διὰ τὴν ἐπωνυμίαν.“ Ἐπεὶ δὲ λαμπρῶς 
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ὁ νεανίας ἀγωνιξόμενος ἔπεσεν, οὐ μετρίως ἐδήχϑη. 
Τῇ δὲ καλουμένῃ Νύσῃ τῶν Μακεδόνων ὀκνούντων 
προσάγειν (καὶ γὰρ ποταμὸς ἦν πρὸς αὐτῇ βαϑὺς) ἐπι-- 
στάς ..Τί y&o ̂  εἶπεν ,..ὃ κάκιστος ἐγὼ νεῖν οὐκ ἔμα--: 
ϑον ;" καὶ ἤδη ἔχων τὴν ἀσπίδα περᾶν ἠϑέλησεν. Ἐπεὶ 5 
δὲ καταπαύσαντος τὴν μάχην αὐτοῦ παρῆσαν ἀπὸ τῶν 
πολιορκουμένων πόλεων πρέσβεις δεησόμενοι. πρῶτον 
μὲν ὀφϑεὶς ἀϑεράπευτος ἐν τοῖς ὅπλοις ἐξέπληξεν αὖ- 

τούς" ἔπειτα προσκεφαλαίου τινὸς αὐτῷ κομισϑέντος 
ἐκέλευσε λαβόντα καϑέσαι τὸν πρεσβύτατον" "Axovgug 10 

808 ἐκαλεῖτο. Θαυμάσας οὖν τὴν λαμπρότητα καὶ φιλαν- 

ϑρωπίαν ὁ Axovgig ἠρώτα, τί βούλεται ποιοῦντας αὐ- 
τοὺς ἔχειν φίλους. Φήσαντος δὲ τοῦ ᾿4λεξάνδρου ..Σὲ 
μὲν ἄρχοντα καταστήσαντας αὑτῶν, πρὸς δὲ ἡμᾶς πέμ-- 
ψαντας ἑκατὸν ἄνδρας τοὺς ἀρίστους "““ γελάσας ὁ d xov- 15 
gus .» λλὰ βέλτιον“ εἶπεν ἄρξω, βασιλεῦ. τοὺς κακί- 
ὅτους πρὸς σὲ πέμψας μᾶλλον ἢ τοὺς &otorovg. 

LIX. Ὁ δὲ Ταξίλης λέγεται μὲν τῆς Ἰνδικῆς ἔχειν 
μοῖραν οὐκ ἀποδέουσαν Αἰγύπτου τὸ μέγεϑος. εὔβοτον 
δὲ καὶ καλλίκαρπον ἐν τοῖς μάλιστα, σοφὸς δέ τις ἀνὴρ 20 
εἶναι καὶ τὸν ᾿“λέξανδρον ἀσπασάμενος .. Τί δεῖ πολέ- 
μῶν" φάναι οκαὶ μάχης ἡμῖν. Ἵλέξανδρε, πρὸς ἀλλή- 
λους; εἰ μήτε ὕδωρ ἀφαιρησόμενος ἡμῶν ἀφῖξαι μήτε 

τροφὴν ἀναγκαίαν, ὑπὲρ ὧν μόνων ἀνάγκη διαμάχε- 
σϑαι νοῦν ἔχουσιν ἀνθρώποις; Τοῖς δὲ ἄλλοις χρήμασι 25 

καὶ κτήμασι λεγομένοις. et μέν δίμι κρείττων, ἕτοιμος 

εὖ ποιεῖν. εἰ δὲ ἥττων, οὐ φεύγω χάριν ἔχειν εὖ πα- 
ϑών." Ἡσϑεὶς ovv ὁ ᾿4λέξανδρος καὶ δεξιωσάμενος 

αὐτόν, Ἦ που νομίζεις“ ἔφη ..δίχα μάχης ἔσεσϑαι τὴν 
ἔντευξιν ἡμῖν ἀπὸ τοιούτων λόγων καὶ φιλοφροσύνης ; 80 
᾿4λλ᾽ οὐδέν σοι πλέον" ἐγὼ γὰρ ἀγωνιοῦμαι πρὸς σὲ καὶ 
διαμαχοῦμαι ταῖς χάρισιν. ὥς μου χρηστὸς ὧν μὴ περι- 
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γένῃ.“ μΜαβὼν δὲ δῶρα πολλὰ καὶ δοὺς πλείονα τέλος 
χίλια τάλαντα νομίσματος αὐτῷ προέπιεν. Ἐφ᾽ οἷς τοὺς 
μὲν φίλους ἰσχυρῶς ἐλύπησε. τῶν δὲ βαρβάῤων πολ- 
λοὺς ἐποίησεν ἡμερωτέρως ἔχειν πρὸς αὐτόν. Ἐπεὶ δὲ 

5 τῶν Ἰνδῶν οἵ μαχιμώτατοι μισϑοφοροῦντες ἐπεφοίτων 

ταῖς πόλεσιν ἐρρωμένως ἀμύνοντες καὶ πολλὰ τὸν ᾽4λέ- 
ἕανδρον ἐκακοποίουν, σπεισάμενος ἔν τινι πόλει πρὸς 
αὐτοὺς ἀπιόντας ἐν ὁδῷ λαβὼν ἅπαντας ἀπέκτεινε. Καὶ 
τοῦτο τοῖς πολεμικοῖς ἔργοις αὐτοῦ τὰ ἄλλα νομίμως 

Ι0καὶ βασιλικῶς πολεμήσαντος ὥσπερ κηλὶς πρόσεστιν. 

Οὐκ ἐλάσσονα δὲ τούτων οἱ φιλόσοφοι πράγματα παρ- 

ἐσχον αὐτῷ, τούς τε προστιϑεμένους τῶν βασιλέων κα- 

κίζοντες καὶ τοὺς ἐλευθέρους δήμους ἀφιστάντες. Διὸ 
καὶ τούτων πολλοὺς ἐκρέμασε. 

ι6 ΙΧ. Τὰ δὲ πρὸς Πῶρον αὐτὸς ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς ὡς 

ἐπράχϑη γέγφαφε. Φησὶ γὰρ ἐν μέσῳ τῶν στρατοπέδων 
τοῦ Ὑδάσπου ῥέοντος ἀντιπόρους στάντα τοὺς ἐλέφαν-- 
τας ἀεὶ τὸν Πῶρον ἐπιτηρεῖν τὴν διάβασιν. Αὐτὸν μὲν 
ovv καϑ' ἡμέραν ἑκάστην ψόφον ποιεῖν καὶ ϑόρυβον ἐν 

0 τῷ στρατοπέδῳ πολύν, ἐθέξοντα τοὺς βαρβάρους μὴ φο- 
βεῖσϑαι' νυκτὸς δὲ χειμερίου καὶ ἀσελήνου λαβόντα 

τῶν πεξῶν μέρος, ἱππεῖς δὲ τοὺς κρατίστους καὶ προελ- 
ϑόντα πόρρω τῶν πολεμίων διαπερᾶσαι πρὸς νῆσον οὐ 

μεγάλην. Ἐνταῦϑα δὲ ῥδαγδαίου μὲν ἐκχυϑέντος ὄμ- 
25 βρου, πρηστήρων δὲ πολλῶν καὶ κεραυνῶν εἰς τὸ στρα- 

τόπεδον φερομένων, ὅμως ὁρῶν ἀπολλυμένους τινὰς 
καὶ συμφλεγομένους ὑπὸ τῶν κεραυνῶν ἀπὸ τῆς vqot- 
δος ἄρας προσφέρεσϑαι ταῖς ἀντιπέρας ὄχϑαις. Τραχὺν 
δὲ τὸν Ὑδάσπην ὑπὸ τοῦ χειμῶνος ἐπιόντα καὶ μετέω- 

80 ρον- ἔκρηγμα ποιῆσαι μέγα, καὶ πολὺ μέρος ἐκείνῃ φέρε-- 
σϑαι τοῦ δεύματος" αὐτοὺς δὲ δέξασϑαι τὸ μέσον οὐ βε-- 
βαίως, ἅτε δὴ συνολισϑάνον καὶ περιρρηγνύμενον. Ἔν- 
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ταῦϑα δὲ εἰπεῖν φασιν αὐτόν᾽ οἷὮ, ᾿4“ϑηναῖοι. ἀρά γε 
πιστεύσαιτε ἄν, ἡλίκους ὑπομένω κινδύνους ξιεκα τῆς 

παρ᾽ ὑμῖν εὐδοξίας; ᾿4λλὰ τοῦτο μὲν Ὀνησίκριτος 
εἴρηκεν. αὐτὸς δέ φησι τὰς σχεδίας ἀφέντας αὐτοὺς 
μετὰ τῶν ὅπλων τὸ ἔκρηγμα διαβαίνειν ἄχρι μαστῶν ὃ 

βοεχομένους, διαβὰς δὲ τῶν πεξῶν εἴκοσι σταδίους 
προϊππεῦσαι λογιξόμενος, εἰ μὲν οἵ πολέμιοι τοῖς ἵπ- 
ποις προσβάλοιεν, πολὺ κρατήσειν, εἰ δὲ κινοῖεν τὴν 

699 φάλαγγα, φϑήσεσθαι τοὺς πεζοὺς αὐτῷ προσγενομέ- 
νους" ϑάτερον δὲ συμβῆναι. Τῶν γὰρ ἱππέων χιλέους 10 
καὶ τῶν ἁρμάτων ἑξήκοντα συμπεσόντα τρεψάμενος. τὰ 
μὲν ἄρματα λαβεῖν ἅπαντα, τῶν δ᾽ ἱππέων ἀνελεῖν τε- 
τρακοσίους. Οὕτω δὴ συμφρονήσαντα τὸν Πῶρον. ὡς 

αὐτὸς εἴη διαβεβηκὼς ᾿4λέξανδρος. ἐπιέναι μετὰ πάσης 
τῆς δυνάμεως, πλὴν ὅσον ἐμποδὼν εἶναι τοῖς διαβαί- 15 
νουσι τῶν Μακεδόνων ἀπέλιπε, φοβηϑεὶς δὲ τὰ ϑηρία 
καὶ τὸ πλῆϑος τῶν πολεμίων αὐτὸς μὲν ἐνσεῖσαι κατὰ 
ϑάτερον κέρας, Κοῖνον δὲ τῷ δεξιῷ προσβαλεῖν κελεῦ--: 
σαι. Γενομένης δὲ τροπῆς ἑκατέρωθεν ἀναχωρεῖν «sl 
πρὸς τὰ ϑηρία καὶ συνειλεῖσϑαι τοὺς ἐκβιαξομένους, 20 
ῦϑεν ἤδη τὴν μάχην ἀναμεμιγμένην εἶναι, καὶ μόλις ὁγ- 
δόης ὥρας ἀπειπεῖν τοὺς πολεμίους. Ταῦτα μὲν οὖν ὁ 
τῆς μάχης ποιητὴς αὐτὸς ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς εἴρηκεν. Ot 
δὲ πλεῖστοι τῶν συγγραφέων ὁμολογοῦσι τὸν Πῶρον 
ὑπεραίροντα τεσσάρων πηχῶν σπιϑαμῇ τὸ μῆκος ἵππο-- 25 
του μηδὲν ἀποδεῖν πρὸς τὸν ἐλέφαντα συμμετρίᾳ διὰ τὸ 
μέγεϑος καὶ τὸν ὄγκον τοῦ σώματος. Καίτοι μέγιστος 
ἦν ὁ ἐλέφας σύνεσιν δὲ ϑαυμαστὴν ἐπεδείξατο καὶ κη- 

δεμονίαν τοῦ βασιλέως. ἐρρωμένου μὲν ἔτι ϑυμῷ τοὺς 

προσμαχομένους ἀμυνόμενος καὶ ἀνακόπτων, ὡς δὲϑ80 
ἤσϑετο βελῶν πλήϑει καὶ τραυμάτων κάμνοντα, δείδας 
μὴ περιρρυῇ, τοῖς μὲν γόνασιν εἰς γῆν ὑφῆκε πράως 
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ἑαυτόν, τῇ δὲ προνομαίᾳ λαμβάνων ἀτρέμα τῶν δορα- 
τίων ἕκαστον ἐξήρει τοῦ σώματος. "Excel δὲ ληφϑέντα 
τὸν Πῶρον 0 ᾿Δλέξανδρος ἠρώτα, πῶς αὐτῷ χρήσηται, 
Βασιλικῶς" εἶπε" προσπυϑομένου δέ, μή τι ἄλλο λέ- 

5 y&, » Πάντα"“ εἶπεν »ῃἐστὶν ἐν τῷ βασιλικῶς.“ Οὐ μό- 
νον οὖν ἀφῆκεν αὐτὸν ἄρχειν ὧν ἐβασίλευε σατράπην 
καλούμενον, ἀλλὰ καὶ προσέϑηκε χώραν καὶ τοὺς αὐὖ- 

τονόμους καταστρεψάμενος, ἐν ἢ πεντεκαίδεκα μὲν 
ἔϑνη, πόλεις δὲ πεντακισχιλίας ἀξιολόγους, κῶμας δὲ 

ι0 παμπόλλας εἶναί φασιν᾽ ἄλλην δὲ τρὶς τοσαύτην ἧς 

Φίλιππόν τινα τῶν ἑταίρων σατράπην ἀπέδειξεν. 
LXI. Ἐκ δὲ τῆς πρὸς Πῶρον μάχης καὶ ὁ Bovxega- 

λας ἐτελεύτησεν, οὐκ εὐϑύς, ἀλλ᾽ ὕστερον, ὡς οἵ πλεῖ- 
στοι λέγουσιν ἀπὸ τραυμάτων ϑεραπεβυόμενος, ὡς δὲ 

15 Ὀνησίκριτος, διὰ γῆρας ὑπέρπονος γενόμενος" τριά- 
κοντὰ γὰρ ἐτῶν ἀποϑανεῖν αὐτόν. Ἐδήχϑη δ᾽ ἰσχυρῶς 
᾿Δλέξανδρος, οὐδὲν ἄλλο ἡ συνήϑη καὶ φίλον ἀποβε- 
βληκέναι νομίξων᾽ καὶ πόλιν οἰκίσας ἐπ’ αὐτῷ παρὰ 
τὸν Ὑδάσπην Βουκεφαλίαν προσηγόρευσε. Λέγεται δὲ 

20 xai κύνα Περίταν ὄνομα τεϑραμμένον ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ 
στεργόμενον ἀποβαλὼν κτίσαι πόλιν ἐπώνυμον. Τοῦτο 
δὲ Σωτέων φησὶ Ποτάμωνος ἀκοῦσαι τοῦ Λεσβέου. 

LXIL. Τοὺς μέντοι Μακεδόνας ὁ πρὸς Πῶρον ἀγὼν 
ἀμβλυτέρους ἐποίησε καὶ τοῦ πρόσω τῆς Ἰνδικῆς ἔτι 

25 προελθεῖν ἐπέσχε. Μόλις γὰρ ἐκεῖνον ὠσάμενοι δισμυ- 
ρίοις πεξοῖς καὶ δισχιλίοις ἱππεῦσι παφαταξάμενον &v- 

τέστησαν ἰσχυρῶς “4“λεξάνδρῳ βιαξομένῳ καὶ τὸν Γάγ- 

γὴν περᾶσαι ποταμὸν. evgog μὲν αὐτοῦ δύο καὶ τριά- 
κοντα σταδίων εἶναι πυνθανόμενοι καὶ βάϑος ὀργυιὰς 

30 ἕκατον, ἀντιπέρας δὲ τὰς ὄχϑας ἀποκεκρύφϑαι πλήϑε- 
σιν ὅπλων καὶ ἵππων καὶ ἐλεφάντων. Ἐλέγοντο γὰρ 
ὀκτὼ μὲν μυριάδας ἱπποτῶν, εἴκοσι δὲ πεξῶν. ἄρματα 
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δὲ ὀκτακισχίλια καὶ μαχίμους ἐλέφαντας ἑξακισχιλίους 
ἔχοντες οἵ Γανδαριτῶν καὶ Πραισίων βασιλεῖς ὑπομέ- 

νειν. Καὶ κόμπος οὐκ ἦν περὶ ταῦτα. ᾿Ανδρόκοττος 
γὰρ ὕστερον οὐ πολλῷ βασιλεύσας Σελεύκῳ πεντακο- 

σίους ἐλέφαντας ἐδωρήσατο, καὶ στρατοῦ μυριάσιν ἕξή-- 5 
κοντα τὴν Ἰνδικὴν ἐπῆλϑεν ἅπασαν καταστρεφόμενος. 
Τὸ μὲν οὖν πρῶτον ὑπὸ δυσϑυμίας καὶ ὀργῆς αὑτὸν εἰς 

700 τὴν σκηνὴν καϑείρξας ἔκειτο, χάριν οὐδεμίαν εἰδὼς τοῖς 
διαπεπραγμένοις, εἰ μὴ περάσειε τὸν Γάγγην, ἀλλ᾽ ἐξο-- 
μολόγησιν ἥττης τιϑέμενος τὴν ἀναχώρησιν. Ὅς δὲ οἵἹτ0 
τε φίλοι τὰ εἰκότα παρηγοροῦντες αὐτὸν οἵ τε στρα- 
τιῶται κλαυϑμῷ καὶ βοῇ προσιστάμενοι ταῖς ϑύραις 
ἱκέτευον, ἐπικλασϑεὶς ἀνεξεύγνυε, πολλὰ πρὸς δόξαν 
ἀπατηλὰ καὶ σοφιστικὰ μηχανώμενος. Καὶ γὰρ ὅπλα 
μξδίξονα καὶ φάτνας ἵππων καὶ χαλινοὺς βαρυτέρους κα-- 15 
τασκδυάσας ἀπέλιπέ vs καὶ διέρριψεν. Ἰδρύσατο δὲ 
βωμοὺς ϑεῶν, οὖς μέχρι νῦν οἵ Πραισίων βασιλεῖς Ot 

βαένοντες σέβονται καὶ ϑύουσιν Ἑλληνικὰς 9votac. Av 
δούκοττος δὲ μειράκιον ὧν αὐτὸν ᾿4λέξανδρον εἶδε, καὶ 
λέγεται πολλάκις εἰπεῖν ὕστερον, ὡς παρ᾽ οὐδὲν ἦλθε 20 
τὰ πράγματα λαβεῖν ᾿Αλέξανδρος, μισουμένου τε καὶ 
καταφρονουμένου τοῦ βασιλέως διὰ μοχϑηρέαν καὶ δυσ- 
γένειαν. 

LXIIL. Ἐντεῦϑεν ὁρμήσας ᾿4λέξανδρος τὴν ἔξω 9&- 
λασσαν ἐπιδεῖν, καὶ πολλὰ πορϑμεῖα κωπήρη καὶ σχεδέας 35 
πηξάμενος, ἐκομίζετο τοῖς ποταμοῖς ὑποφερόμενος σχο- 
ἰαέως. Ὁ δὲ πλοῦς οὐκ ἀργὸς ἦν οὐδὲ ἀπόλεμος. προσ-- 
βάλλων δὲ ταῖς πόλεσι καὶ ἀποβαένων ἐχειροῦτο πάντα. 
Πρὸς δὲ τοῖς καλουμένοις Μαλλοῖς, ovg φασιν Ἰνδῶν 
μαχυμωτάτους γενέσϑαι, μικρὸν ἐδέησε κατακοπῆναι. 30 

Τοὺς μὲν γὰρ ἀνθρώπους βέλεσιν ἀπὸ τῶν τειχῶν ἀπε- 
σκέδασε, πρῶτος δὲ διὰ κλίμακος τεϑείσης ἀναβὰς ἐπὶ 
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τὸ τεῖχος. ὡς 1] ve κλίμαξ συνετρίβη καὶ τῶν βαρβάρων 
ὑφισταμένων παρὰ τὸ τεῖχος ἐλάμβανε πληγὰς κάτωϑεν, 
ὀλιγοστὸς ὧν συστρέψας ἑαυτὸν εἰς μέσους ἀφῆκε τοὺς 

ὔὕ M , 3 N » , 9 

πολεμίους καὶ κατὰ τύχην ogtog ἔστη. Τιναξαμένου δὲ 

6 τοῖς ὅπλοις ἔδοξαν ot βάρβαροι σέλας τι καὶ φάσμα πρὸ 
τοῦ σώματος φέρεσϑαι. Ζιὸ καὶ τὸ πρῶτον ἔφυγον καὶ 
διεσκεδάσϑησαν᾽ ὡς δὲ εἶδον αὐτὸν μετὰ δυεῖν ὑπασπι- 

- 2 , δ 4 2 ' , 4 , στῶν. ἐπιδραμόντες oi μὲν ἐκ χειρὸς ξέφεσι καὶ δόρασι 

διὰ τῶν ὅπλων συνετίτρωσκον ἀμυνόμενον, εἷς δὲ μι- 
10 xgóv ἀπωτέρω στὰς ἐφῆκεν ἀπὸ τόξου βέλος οὕτως sv- 

τονον καὶ βίαιον, ὥστε τὸν ϑώρακα διακόψαν ἐμπαγῆ- 
- ON $5 2 , ' n ' ἢ 

ναι τοῖς περὶ τὸν μαόϑον ὀστέοις. ἤροὸς δὲ τὴν πληγὴν 

ἐνδόντος αὐτοῦ καὶ τὸ σῶμα κάμψαντος, 0 μὲν βαλὼν 
ἐπέδραμε βαρβαρικὴν μάχαιραν σπασάμενος, Πευκέ- 

Ιὅστας δὲ καὶ Διμναῖος προέστησαν ὧν πληγέντων ἕκα- 
, ς ^ $e; , M2 P M 3 τέρων 0 uiv ἀπέϑανε, Πευκέστας δὲ ἀντεῖχε. vOv δὲ 

βάρβαρον ᾿“λέξανδρος ἀπέκτεινεν. Αὐτὸς δὲ τραύματα 
πολλὰ λαβών, τέλος δὲ πληγεὶς ὑπέρῳ κατὰ τοῦ τραχή- » τέλος δὲ πληγεὶς ὑπέρᾳ τοῦ τραχή 

, - -“ , 

Aov, προσηρειόσε τῷ τείχει τὸ σῶμα, βλέπων πρὸς τους 
3 , - 

"0 πολεμίους. Ἔν τούτῳ δὲ τῶν Μακεδόνων περιχυϑέν-- 
ς " , 7 » - LEES 301 vOv ἀρπασϑεὶς ἀναίσϑητος ἤδη τῶν περὶ αὐτὸν ἐπὶ 

σκηνῆς ἐκομίξετο. Καὶ παραυτίκα μὲν ὡς τεϑνεῶτος viv 
λόγος ἐν τῷ στρατοπέδῳ χαλεπῶς δὲ καὶ πολυπόνως 
τὸν ὀϊστὸν ἐκπρισάντων ξύλινον ὄντα, καὶ τοῦ ϑώρακος 

35 οὕτω μόλις ἀπολυϑέντος͵ περὶ τὴν ἐκκοπὴν ἐγένοντο τῆς 
ἀκέδος ἐνδεδυκυίας [ἐν] ἑνὲ τῶν ὀστέων. A£ysvo δὲ τὸ 

μὲν πλάτος τριῶν δακτύλων εἶναι. τὸ δὲ μῆκος vscod- 
ρῶν. Διὸ ταῖς λιποϑυμίαις ἔγγιστα ϑανάτου συνελαυ- 

, , , 5. 0 5», 4 : 
vousvog ἐξαιρουμένης αὐτῆς, ὁμῶς ἀνέλαβε. Καὶ δια- 

M E , » 4 7 M E 4 M , 
30 φυγῶν rov κίνδυνον, ἔτι δὲ ἀσϑενὴῆς ὧν καὶ zoAvv χρο- 

vov ἐν διαίτῃ καὶ ϑεραπείαις ἔχων αὐτόν, ἔξω Sogv- 
- C o» - 9 4 - E 

βοῦντας ὡς ἤσϑετο ποϑοῦντας αὑτὸν ἰδεῖν τους Maxe- 
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δόνας. λαβὼν ἱμάτιον zoorA9s. Καὶ ϑύσας τοῖς ϑιεοῖς 
αὖϑις ἀνήχϑη καὶ παρεκομέξετο χώραν vs πολλὴν καὶ 
πόλεις μεγάλας καταστρεφόμενος. 

LXIV. Τῶν δὲ Γυμνοσοφιστῶν τοὺς μάλιστα τὸν 
Σάββαν ἀναπείσαντας ἀποστῆναι καὶ κακὰ πλεῖστα τοῖς 5 
Μακεδόσι παρασχόντας λαβὼν δέκα. δεινοὺς δοκοῦντας 
εἶναι περὶ τὰς ἀποκρίσεις καὶ βραχυλόγους, ἐρωτήματα 
προὔβαλεν αὐτοῖς ἄπορα, φήσας ἀποκτενεῖν τὸν μὴ ὁρ- 

101 ϑῶς ἀποκρινάμενον πρῶτον, εἶτα ἐφεξῆς οὕτω τοὺς ἄλ- 
λους" ἕνα δὲ τὸν πρεσβύτατον ἐκέλευσε κρίνειν. Ὁ μὲν 10 
οὖν πρῶτος ἐρωτηϑείς, πότερον οἴεται τοὺς ξῶντας εἷ-- 
ναι πλείονας ἡ τοὺς τεϑνηκότας, ἔφη τοὺς ξῶντας" 0UX- 

ἕτι γὰρ εἶναι vovg τεϑνηκότας. Ὁ δὲ δεύτερος. πότε- 

gov τὴν γῆν ἢ τὴν ϑάλατταν μείζονα τρέφειν ϑηρία, τὴν 
γῆν" ταύτης γὰρ μέρος εἶναι τὴν ϑάλατταν. Ὁ δὲ voí- 15 
τος, ποῖόν ἐστι ξῷον πανουργότατον, ὃ μέχρι vOv, εἶπεν, 
ἄνθρωπος οὐκ ἔγνωκεν. Ὁ δὲ τέταρτος ἀνακρινόμενος, 

τίνι λογισμῷ τὸν Σάββαν ἀπέστησεν. ἀπεκρίνατο, κα-- 
λῶς ξῆν βουλόμενος αὐτὸν ἢ καλῶς ἀποθανεῖν. Ὁ δὲ 
πέμπτος ἐρωτηϑείς. πότερον οἴεται τὴν ἡμέραν ἢ τὴν 30 
νύκτα προτέραν γεγονέναι, τὴν ἡμέραν. εἶπεν, ἡμέρα 
μιᾷ" καὶ προσεπεῖπεν ovrog, ϑαυμάσαντος τοῦ βασι- 
λέως, ὅτι τῶν ἀπόρων ἐρωτήσεων ἀνάγκη καὶ τὰς &xo- 
κρίσεις ἀπόρους εἶναι. Μεταβαλὼν οὖν τὸν ἕκτον ἠρώ-- 
τα, πῶς ἂν τις φιληϑείη μάλιστα" ἂν κράτιστος Qv,25 
ἔφη, μὴ φοβερὸς ἢ. Τῶν δὲ λοιπῶν τριῶν ὁ μὲν ἐρωτη- 
ϑείς, πῶς ἄν τις ἐξ ἀνθρώπων γένοιτο ϑεὸς, ei τι πρά- 
ξειδν, εἶπεν. ὃ πρᾶξαι δυνατὸν ἀνθρώπῳ μὴ ἔστιν" ὃ 
δὲ περὶ ξῳῆς καὶ ϑανάτου. πότερον ἰσχυρότερον, ἀπε- 
κρίνατο τὴν ξῳὴν τοσαῦτα κακὰ φέρουσαν. Ὁ δὲ τελευ--30 
ταῖος. μέχρι τένος ἀνθρώπῳ καλῶς ἔχον ξῆν, μέχρι οὗ 

μὴ νομίξει τὸ τεϑνάναι τοῦ ξῆν ἄμεινον. Οὕτω δὴ τρα- 
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, M ^ M 2 7 2 
πόμενος πρὸς τὸν δικαστὴν ἔκξελευσεν ἀποφαίνεσθαι. 
Τοῦ δὲ ἕτερον ἑτέρου χεῖρον εἰρηκέναι φήσαντος... Οὐκ-- 
οὔν““ ἔφη ,,00 πρῶτος ἀποθανῇ τοιαῦτα κρίνων.“ ., Οὐκ 
» «6 ,3 5 - N ^ , 7 - 

ἂν ys εἶπεν ,,0 βασιλεῦ. et μὴ ov ψευδῃ φήσας πρῶ- 
5 τὸν ἀποκτενεῖν τὸν ἀποκρινάμενον κάκιστα." 

LXV. Τούτους μὲν ovv ἀφῆκε δωρησάμενος" πρὸς 
δὲ τοὺς ἐν δόξῃ μάλιστα καὶ x«9' αὐτοὺς ἐν ἡσυχίᾳ 
ξῶντας ἔπεμψεν Ὀνησίκριτον͵ ἀφικέσϑαι δεόμενος πρὸς 

e 0r, e 4 2 , 37 , - ? 
αὐτον. Ὁ δὲ OvqGíxQuvog ἣν φιλόσοφος τῶν Ζ]ιογένει 

ιοτῷ Κυνικῷ συνεσχολακότων. Καί φησι τὸν μὲν Καλα- D - | 
νὸν v(igiGruxGg πάνυ καὶ τραχέως κελεύειν ἀποδύντα 
τὸν χιτῶνα γυμνὸν ἀκροᾶσϑαι τῶν λόγων ἄλλως δὲ οὐ 

, il 3 Y MEI x » * 2 " 

διαλέξεσθαι πρὸς αὑτὸν, οὐδ᾽ εἰ παρὰ τοῦ zíLog ἀφῖ- 
κται" τὸν δὲ Ζίάνδαμιν πραότερον εἶναι καὶ διακού-- 

Ιὅσαντα περὶ Σωκράτους καὶ Πυϑαγόρου καὶ ztoyévovg 
εἰπεῖν, ὡς εὐφυεῖς μὲν αὐτῷ γεγονέναι δοκοῦσιν οἱ &v- 

δρες, λίαν δὲ τοὺς νόμους αἰσχυνόμενοι βεβιωκέναι. 
3 " * 
“Ἅλλοι δέ φασι τὸν Ζάνδαμιν οὐδὲν εἰπεῖν ἀλλ᾽ ἢ vo- 
σοῦτον μόνον .. Τίνος χάριν ὁ ̓ 4λέξανδρος ὁδὸν τοσαύ- 

ἤρτην δεῦρ᾽ ἡλῦε;"“ Τὸν μέντοι Καλανὸν ἔπεισεν ὁ Ταξί- 
λης ἐλϑεῖν πρὸς ᾿Δ4λέξανδρον. Ἐκαλεῖτο δὲ Σφίνης" 
ἐπεὶ δὲ κατ᾽ Ἰνδικὴν γλῶτταν τῷ Καλὲ προσαγορεύων 
ἀντὶ τοῦ Χαίρειν τοὺς ἐντυγχάνοντας ἠσπάξετο, Καλα-- 
νὸς ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ὠνομάσϑη. Τοῦτον δὲ λέγεται 

΄- I b , bd 3 - » 3 , , 
25 καὶ τὸ παράδειγμα τῆς ἀρχῆς τῷ Αλεξανδρῷ προῦεσϑαι. 

Καταβαλὼν γὰρ ἐν μέσῳ βύρσαν τινὰ ξηρὰν καὶ κατε- 
N , Y» e " - 

σκληκυῖαν ἐπάτησε τὸ ἄκρον" ἡ δὲ εἰς ἕν πιεσϑεῖσα τοῖς 
» 9 f , * - "AL ? , 
ἄλλοις ἐπηρϑὴ μέρεσι. Καὶ τοῦτο περιΐϊων ἐν κυκλῷ 

D e 

καὶ πιέξων καϑ᾽ ἕκαστον ἐδείκνυε γιγνόμενον. ἄχρι ov 
ϑοτὸ μέσον ἐπιστὰς κατέσχε καὶ πάντα οὕτως ἠρέμησεν. 
Ἐβούλετο δὲ ἡ εἰκὼν ἔνδειξις εἶναι τοῦ τὰ μέσα δεῖν 
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μάλιστα τῆς ἀρχῆς πιέξειν καὶ μὴ μακρὰν ἀποπλα- 
νᾶσϑαι τὸν ᾿4λέξανδρον. 

LXVI. Ἡ δὲ διὰ τῶν ποταμῶν πρὸς τὴν ϑάλατταν 
ὑπαγωγὴ μηνῶν ἑπτὰ χρόνον ἀνάλωσεν. Ἐμβαλὼν δὲ 
ταῖς ναυσὶν εἰς τὸν ᾿Ωκεανὸν ἀνέπλευσε πρὸς νῆσον, ἣν 8 
Σκιλλοῦστιν αὐτὸς ὠνόμασεν, ἕτερον δὲ ΨΨιλτοῦκιν. 
Ἐνταῦϑα δὲ ἀποβὰς ἔϑυε τοῖς ϑεοῖς, καὶ τὴν φυσιν 
ἐπεῖδε τοῦ πελάγους καὶ τῆς παραλίας ὅσον ἐφικτὸν ἦν. 
Εἶτα ἐπευξάμενος μηδένα uev! αὐτὸν ἀνθρώπων ὑπερ- 

702 βῆναι τοὺς ὄρους τῆς στρατείας ἀνέστρεφε. Καὶ τὰς 10 
μὲν ναῦς ἐκέλευσε περιπλεῖν ἐν δεξιᾷ τὴν Ἰνδικὴν 
ἐχούσας, ἡγεμόνα μὲν Νέαρχον ἀποδείξας. ἀρχικυβερ-- 
νήτην δὲ Ὀνησίκριτον" αὐτὸς δὲ πεξῇ δι᾽ Ἰϑρειτῶν πο-- 
ρευόμενος εἰς ἐσχάτην ἀπορίαν προήχϑη καὶ πλῆϑος 
ἀνθρώπων ἀπώλεσεν, ὥστε τῆς μαχίμου δυνάμεως μηδὲ 15 
τὸ τέταρτον ἐκ τῆς Ἰνδικῆς ἀπαγαγεῖν. Καίτοι δώδεκα 
μὲν μυριάδες ἦσαν οἵ πεζοί. τὸ δ᾽ ἱππικὸν εἰς μυρίους 
καὶ πεντακισχιλίους. ᾿4λλὰ καὶ νόσοι χαλεπαὶ καὶ δίέαι-- 
ται πονηραὶ καὶ καύματα ξηρὰ καὶ πλείστους ὁ λιμὸς 
διέφϑειρεν,͵ ἄσπορον χώραν ἐπιόντας ἀνθρώπων κακο-- 30 
βίων, ὀλίγα καὶ ἀγεννῆ πρόβατα κεκτημένων, ἃ τοὺς 
ϑαλαττίους ἰχϑῦς εἰϑισμένα προσφέρεσϑαι σάρκα μο- 
χϑηρὰν εἶχε καὶ δυσώδη. Μόλις οὖν ἐν ἡμέραις &p(n- 
κοντὰ ταύτην διελϑὼν καὶ τῆς Γεδρωσίας ἁψάμενος εὐ-- 

ϑὺς ἐν ἀφϑόνοις ἦν πᾶσι, τῶν ἔγγιστα σατραπῶν καὶ 36 

βασιλέων παρασκευασάντων. 
LXVII. ᾿᾿ναλαβὼν οὖν ἐνταῦϑα τὴν δύναμιν ἐξώρ- 

μηδὲ κῶμῳ χρώμενος ἐφ᾽ ἡμέρας ἑπτὰ διὰ τῆς Καρμα- 

νίας. Αὐτὸν μὲν. οὖν ἵπποι σχέδην ἐκόμιξον ὀκτώ, μετὰ 
τῶν ἑταίρων ὑπὲρ ϑυμέλης ἐν ὑψηλῷ καὶ περιφανεῖ 30 

πλαισίῳ πεπηγυίας εὐωχούμενον συνεχῶς ἡμέρας καὶ 
νυκτὸς ἅμαξαι δὲ παμπληϑεῖς, αἵ μὲν ἁλουργοῖς καὶ 

PLUT. viT. III. : 
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πυικέλοις περιβολαίοις. a£ δ᾽ ὕλης ἀεὶ προσφάτου xal 
χλωρᾶς σκιαξόμεναι κλάδοις εἵποντο τοὺς ἄλλους ἄγου- 

cau φέλους καὶ ἡγεμόνας ἐστεφανωμένους καὶ πίνοντας. 
Εἶδες δ᾽ ἂν οὐ πέλτην, οὐ κράνος, οὐ σάρισαν, ἀλλὰ 

5 φιάλαις καὶ ῥυτοῖς καὶ ϑηρικλείοις παρὰ τὴν ὁδὸν 
ἅπασαν οἵ στρατιῶται βαπτίζοντες ἐκ πέϑων μεγάλων 

καὶ κρατήρων ἀλλήλοις προέπινον, οἵ μὲν ἐν τῷ προά- 
y&w ἅμα καὶ βαδίξειν. ot δὲ κατακείμενοι. Πολλὴ δὲ 
μοῦσα συρίγγων καὶ αὐλῶν ὠδῆς vs καὶ ψαλμοῦ καὶ 

10 βακχείας γυναικῶν κατεῖχε πάντα τόπον. Τῷ δὲ ἀτάκτῳ 
καὶ πεπλανημένῳ τῆς πορείας παρείπετο [ταῖς φιάλαις] 
καὶ παιδιὰ βακχικῆς ὕβρεως, ὡς τοῦ ϑεοῦ παρόντος αὖ- 
τοῦ καὶ συμπαραπέμποντος τὸν κῶμον. Ἐπεὶ δὲ ἧκε 
τῆς Γεδρωσίας εἰς τὸ βασίλειον, αὖϑις ἀνελάμβανε τὴν 

I5 στρατιὰν πανηγυρίξων. Δέγεται δὲ μεϑύοντα αὐτὸν 
ϑεωρεῖν ἀγῶνας χορῶν, τὸν δὲ ἐρώμενον Βαγώαν χο- 
οδύοντα νικῆσαν καὶ κεκοσμημένον. διὰ τοῦ ϑεάτρου 
παρελθόντα καϑέσαι παρ᾽ αὐτόν ἰδόντας δὲ τοὺς Μα- 

κεδόνας κροτεῖν καὶ βοᾶν φιλῆσαι κελεύοντας, ἄχρι οὗ 

30 περιβαλὼν κατεφίλησεν. 

LXVIIL Ἐνταῦϑα τῶν περὶ Νέαρχον ἀναβάντων 
πρὸς αὐτὸν ἡσϑεὶς καὶ διακούσας τὰ περὶ τὸν πλοῦν, 
ὥρμησεν. αὐτὸς πλεύσας κατὰ τὸν Βὐφράτην στόλῳ με- 
γάλῳ, εἶτα περὶ τὴν ̓ ἀραβίαν καὶ τὴν Διβύην παρᾶκο- 

25 μισϑεὶς διὰ στηλῶν Ἡρακλείων ἐμβαλεῖν εἰς τὴν ἐντὸς 

ϑάλασσαν. Καὶ πλοῖα παντοδαπὰ περὶ Θάψακον ἐπή- 

γνυτο, καὶ συνήγοντο ναῦται καὶ κυβερνῆται πανταχό- 
ϑεν. 'H δὲ ἄνω στρατεία χαλεπὴ γενομένη καὶ τὸ περὶ 
Μαλλοὺς τραῦμα καὶ ἡ φϑορὰ πολλὴ λεχϑεῖσα τῆς δυ- 

80 νάμεως ἀπιστίᾳ τῆς σωτηρίας αὐτοῦ τά τε ὑπήκοα πρὸς 
ἀποστάσεις ἐπῆρε καὶ τοῖς στρατηγοῖς καὶ σατράπαις 
ἀδικίαν πολλὴν καὶ πλεονεξίαν καὶ ὕβριν ἐνεποίησε 
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καὶ ὅλως διέδραμε σάλος ἁπάντων καὶ νεωτερισμός. 
Ὅπου καὶ πρὸς ᾿ἀντίπατρον Ὀλυμπιὰς καὶ Κλεοπάτρα 
στασιάσασαι διξίλοντο τὴν ἀρχήν, Ὀλυμπιὰς μὲν Hza- 
ρον, Κλεοπάτρα δὲ Μακεδονίαν παραλαβοῦσα. Καὶ 
τοῦτο ἀκούσας ᾿“λέξανδρος βέλτιον ἔφη βεβουλεῦσϑαι s 
τὴν μητέρα᾽" Μακεδόνας γὰρ οὐκ ἂν ὑπομεῖναι βασι- 

λδυομένους ὑπὸ γυναικός. ΖΙιὰ ταῦτα Νέαρχον. μὲν αὐ- 

ϑις ἐπὶ ϑάλασσαν ἔπεμψεν, ἐμπλῆσαι πολέμων ἅπασαν 

708 ἐγνωκὼς τὴν παραλίαν, αὐτὸς δὲ καταβαένων ἐκόλαξε 
τοὺς πονηροὺς τῶν στρατηγῶν. Τῶν δὲ ᾿Αβουλήτου 10 
παίδων ἕνα μὲν Ὀξυάρτην αὐτὸς ἀπέχτεινε σαρέσῃ διε-- 
λάσας; ᾿᾿“βουλήτου δὲ μηδὲν τῶν ἀναγκαίων παρα-- 
σκευάσαντος, ἀλλ᾽ ἢ τρισχίλια τάλαντα νομίσματος αὐτῷ 

προσαγαγόντος, ἐκέλευσε τοῖς ἵπποις τὸ ἀργύριον πα- 
ραβαλεῖν. Ὡς δ᾽ οὐκ ἐγεύοντο. φήσας... Τί οὖν ὄφελος 15 
ἡμῖν τῆς σῆς παρασκευῆς ; & καϑεῖρξε τὸν ABovAuvqv. 

LXIX. Ἐν δὲ Πέρσαις πρῶτον μὲν ἀπέδωκε τὸ vó- 
μισμα ταῖς γυναιξὶν, ὥσπερ εἰώϑεισαν οἱ βασιλεῖς, ὁσά- 

xig εἰς Πέρσας ἀφίκοιντο, διδόναι χρυσοῦν ἑκάστῃ. 
Καὶ διὰ τοῦτό φασιν ἐνίους μὴ πολλάκις, yov δὲ μηδὲ 20 
ἅπαξ εἰς Πέρσας παραγενέσϑαι, διὰ μικρολογίαν ἀπο-- 
ξενώσαντα τῆς πατρίδος ἑαυτόν. Ἔπειτα τὸν Κύρου τά- 

φὸν εὑρὼν διορωρυγμένον ἀπέκτεινε τὸν ἀδικήσαντα, 

καίτοι Πελλαῖος qv οὐ τῶν ἀσημοτάτων ὁ πλημμελήσας, 

ὄνομα Πολύμαχος. Τὴν δὲ ἐπιγραφὴν ἀναγνοὺς ἐκέ- 95 
Asvosv Ἑλληνικοῖς ὑποχαράξαι γράμμασιν. Εἶχε: δὲ οὔ 
τως" »4 ἄνϑρωπε, ὅστις εἶ καὶ ὅϑεν ἥκεις, ὅτι μὲν 
γὰρ ἥξεις, οἶδα, ἐγὼ Κῦρος εἰμὶ ὁ Πέρσαις κτησάμενος 

τὴν ἀρχήν. Μὴ οὖν τῆς ὀλίγης μοι ταύτης γῆς φϑονή- 
Gps, 7| τοὐμὸν σῶμα περικαλύπτει.““ Ταῦτα μὲν ovv 80 
ἐμπαϑῆ σφόδρα τὸν ᾿4λέξανδρον ἐποίησεν ἐν νῷ Aa- 

βόντα τὴν ἀδηλότητα καὶ μεταβολήν. Ὁ δὲ Καλανὸς ἐν- 
23 * 
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ταῦϑα χρόνον ov πολὺν ὑπὸ κοιλίας ἐνοχληϑεὶς ἡτήσατο 
πυρὰν αὐτῷ γενέσϑαι. Καὶ κομισϑ εὶς ἵππῳ πρὸς αὐτήν, 
ἐπευξάμενος καὶ κατασπείσας ἑαυτοῦ καὶ τῶν τριχῶν 
ἀπαρξάμενος, ἀναβαίνων ἐδεξιοῦτο τοὺς παρόντας τῶν 

5 Μακεδόνων, καὶ παρεκάλει τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἡδέως 
γενέσϑαι καὶ μεϑυσϑῆναι μετὰ τοῦ βασιλέως. αὐτὸν δὲ 
ἐκεῖνον ἔφη μετ᾽ ὀλίγον χρόνον ἐν Βαβυλῶνι ὄψεσθαι. 
Ταῦτα δ᾽ εἰπὼν κατακλιϑεὶς καὶ συγκαλυψάμενος οὐκ 
ἐκινήϑη τοῦ πυρὸς πλησιάξοντος, ἀλλ ἐν ᾧ κατεκλίϑη 

10 σχήματι, τοῦτο διατηρῶν ἐκαλλιέρησεν ἑαυτὸν τῷ πα- 
τρίῳ νόμῳ τῶν ἐκεῖ σοφιστῶν. Τοῦτο πολλοῖς ἔτεσιν 

ὕστερον ἄλλος Ἰνδὸς ἐν ᾿ἀϑήναις Καίσαρι συνὼν ἐποί- 
qós' καὶ δείκνυται μέχρι νῦν τὸ μνημεῖον Ἰνδοῦ προσ- 
ἀαγορευόμενον. 

15 [ΕΧΧ. Ὁ δὲ 4λέξανδρος ἀπὸ τῆς πυρᾶς γενόμενος 
καὶ συναγαγὼν πολλοὺς τῶν φίλων καὶ τῶν ἡγεμόνων 
ἐπὶ δεῖπνον ἀγῶνα προὔϑηκε καὶ στέφανον ἀκρατοπο-- 
σίας. Ὁ μὲν οὖν πλεῖστον πιὼν Πρόμαχος ἄχρι χοῶν 
τεσσάρων προῆλϑε᾽ καὶ λαβὼν τὸ νικητήριον, στέφα-- 

20 vov ταλαντιαῖον, ἡμέρας τρεῖς ἐπέζησε. Τῶν δὲ ἄλλων, 
ὡς Χάρης φησί, τετταράκοντα καὶ εἷς ἀπέϑανον πιόν- 
τες. ἰσχυροῦ τῇ μέϑῃ κρύους ἐπιγενομένουι Τῶν δὲ 
ἑταίρων γάμον ἐν Σούσοις ἐπιτελῶν, καὶ λαμβάνων μὲν 
αὐτὸς γυναῖκα τὴν Δαρείου ϑυγατέρα Στάτειραν, δια- 

25 νέμων δὲ τὰς ἀρίστας τοῖς ἀρίστοις, κοινὸν δὲ τῶν ἤδη 

προγεγαμηκότων Μακεδόνων γάμον καλὸν ἑστιάσας, ἐν 

9 φασιν. ἐννακισχιλέων τῶν παρακεκλημένων ἐπὶ τὸ 
δεῖπνον ὄντων ἑκάστῳ χρυσῆν φιάλην πρὸς τὰς σπον- 
δὰς δοϑῆναι, τά ve ἄλλα ϑαυμαστῶς ἐλαμπρύνατο καὶ 

80 τὰ χρέα τοῖς δανείσασιν ὑπὲρ τῶν ὀφειλόντων αὐτὸς 
διαλύσας, τοῦ παντὸς ἀναλώματος ἐλάσσονος μυρίων 
ταλάντων ἑκατὸν τριάκοντα ταλάντοις γενομένου. Ἐπεὶ, 
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δὲ ᾿ἀντιγένης ὁ ἑτερόφϑαλμος ὡς ὀφείλων ἀπεγράψατο 
ψευδῶς καὶ παραγαγών τινὰ φάσκοντα δεδανεικέναι 
πρὸς τὴν τράπεξαν ἀπέτισε τὸ ἀργύριον, εἶτα ἐρωράϑη 
ψευδόμενος, ὀργισϑεὶς ὁ βασιλεὺς ἀπήλασε τῆς αὐλῆς 
αὐτὸν καὶ παρείλετο τὴν ἡγεμονίαν. Ἦν δὲ λαμπρὸς ἐν 5 

704 τοῖς πολεμικοῖς 0 ̓ ἀντιγένης᾽ καὶ ἔτι δὲ νέος ὦν, Φι- 
λίππου πολιορκοῦντος Πέρινϑον, ἐμπεσόντος αὐτῷ κα-- 
ταπελτικοῦ βέλους εἰς τὸν ὀφθαλμόν. οὐ παρέσχε βου-- 
λομένοις ἐξελεῖν τὸ βέλος οὐδὲ ὑφήκατο πρὶν ὥσασϑαι 
προσμαχόμενος καὶ κατακλεῖσαι τοὺς πολεμίους εἰς τὸ 

τεῖχος. Οὐ μετρίως οὖν τότε τὴν ἀτιμίαν ἔφερεν. ἀλλὰ 

δῆλος qv ἑαυτὸν ὑπὸ λύπης καὶ βαρυϑυμίας διαχρησό-- 

usvog. Καὶ τοῦτο δείσας ὁ βασιλεὺς ἀνῆκε τὴν ὀργὴν 
καὶ τὰ χρήματα ἔχειν ἐκέλευσεν αὐτόν. 

LXXI. Τῶν δὲ παίδων τῶν τρισμυρίων, οὗς ἀσκου-- 15 

μένους καὶ μανϑάνοντας ἀπέλιπϑ, τοῖς τε σώμασιν ἀν-- 

δρείων φανέντων καὶ τοῖς εἴδεσιν εὐπρεπῶν. ἔτι δὲ 
καὶ ταῖς μελέταις εὐχέρειαν καὶ κουφότητα ϑαυμαστὴν 
ἐπιδειξαμένων,. αὐτὸς μὲν ἤσϑη, τοῖς δὲ Μακεδόσι 
δυσϑυμία παρέστη καὶ δέος, ὡς ἧττον αὐτοῖς τοῦ βασι-- 30 
λέως προσέξοντος. 4ιὸ καὶ τοὺς ἀσϑενεῖς καὶ πεπηρω- 

μένους αὐτοῦ καταπέμποντος ἐπὶ ϑάλατταν ὕβριν ἔφα- 
σαν εἶναι καὶ προπηλακισμόν, ἀνθρώποις ἀποχρησάμενον 
εἰς ἄπαντα νῦν ἀποτίϑεσϑαι σὺν αἰσχύνῃ καὶ προσρί- 
πτειν ταῖς πατρίσι καὶ τοῖς γονεῦσιν οὐ τοιούτους παρα-- 25 

λαβόντα. Πάντας οὖν ἐκέλευον ἀφιέναι καὶ πάντας 
ἀχρήστους νομίξειν Μακεδόνας, ἔχοντα τοὺς νέους τού-- 
τους πυρριχιστὰς. σὺν οἷς ἐπιὼν κατακτήσεται τὴν 
οἰκουμένην. Πρὸς ταῦτα χαλεπῶς ὁ ̓ 4λέξανδρος ἔσχε" 
καὶ πολλὰ μὲν ἐλοιδόρησεν αὐτοὺς πρὸς ὀργήν. ἀπελά- 80 
σὰς δὲ τὰς φυλακὰς παρέδωκε Πέρσαις καὶ κατέστησεν 
ἐκ τούτων δορυφόρους καὶ ῥαβδοφόρους, ὑφ᾽ ὧν ὁρῶν- 

P 0 
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τες αὐτὸν παραπεμπόμενον, αὑτοὺς δὲ ἀπειργομένους 
καὶ προπηλακιξομένους͵ ἐταπεινοῦντο᾽ καὶ διδόντες λο- 
γον εὕρισκον αὑτοὺς ὀλίγου δεῖν μανέντας ὑπὸ ξηλοτυ- 
πίας καὶ ὀργῆς. Τέλος δὲ συμφρονήσαντες ἐβάδιξον 

5 ἄνοπλοι καὶ μονοχίτωνες ἐπὶ τὴν σκηνὴν, μετὰ βοῆς καὶ 
κλαυϑμοῦ παραδιδόντες ἑαυτοὺς καὶ χρήσασϑαι κε- 
λεύοντες ὡς κακοῖς καὶ ἀχαρίστοις. Ὁ δ᾽ οὐ προσίετο; 
καίπερ ἤδη μαλασσόμενος. OL δ᾽ οὐκ ἀπέστησαν, ἀλλ᾽ 
ἡμέρας δύο καὶ νύκτας οὕτω προσεστῶτες καὶ ὀλοφυ- 

10 ρόμενοι καὶ κοέρανον ἀνακαλοῦντες ἐκαρτέρησαν. Τῇ 
δὲ τρίτῃ προελθὼν καὶ ϑεασάμενος οἰκτροὺς καὶ veva- 
πεινωμένους ἐδάκρυε πολὺν yoovov: εἶτα μεμψάμενος 
μέτρια καὶ προσαγορεύσας φιλανθρώπως ἀπέλυσε τοὺς 
ἀχρήστους δωρησάμενος μεγαλοπρεπῶς καὶ γράψας πρὸς 

15 AvrízxavQov, ὅπως ἐν πᾶσι τοῖς ἀγῶσι καὶ τοῖς ϑεάτροις 

προεδρίαν ἔχοντες ἐστεφανωμένοι καϑέξοιντο. Τῶν δὲ 
τεϑνηκότων τοὺς παῖδας ὀρφανοὺς ὄντας ἐμμίσϑους 
ἐποίησεν. 

LXXII. Ὡς δὲ ἧκεν εἰς Ἐκβάτανα τῆς Μηδίας καὶ 
20 διῴκησε τὰ κατεπείγοντα, πάλιν ἦν ἐν ϑεάτροις καὶ πα- 

νηγύρεσιν, ἅτε δὴ τρισχιλίων αὐτῷ τεχνιτῶν ἀπὸ τῆς 

Ἑλλάδος ἀφιγμένων. Ἔτυχε δὲ περὶ τὰς ἡμέρας ἐκείνας 
Ἡφαιστίων πυρέσσων᾽ οἷα δὲ νέος καὶ στρατιωτικὸς οὐ 
φέρων ἀκριβῆ δίαιταν, ἅμα τῷ τὸν ἰατρὸν Γλαῦκον 

25 ἀπελθεῖν εἰς τὸ ϑέατρον περὶ ἄριστον γενόμενος καὶ 
καταφαγὼν ἀλεκτρυόνα ἑφϑὸν καὶ ψυκτῆρα μέγαν ἐκ- 
πιὼν οἴνου κακῶς ἔσχε καὶ μικρὸν διαλιπὼν ἀπέϑανε. 
Τοῦτο οὐδενὶ λογισμῷ τὸ πάϑος ᾿4λέξανδρος ἤνεγκεν, 
ἀλλ᾽ εὐϑὺς μὲν ἵππους τε κεῖραι πάντας ἐπὶ πένϑει καὶ 

30 ἡμιόνους ἐκέλευσε καὶ τῶν πέριξ πόλεων ἀφεῖλε τὰς 

ἐπάλξεις. τὸν δὲ ἄϑλιον ἰατρὸν ἀνεσταύρωσεν, αὐλοὺς 
δὲ κατέπαυσε καὶ μουσικὴν πᾶσαν ἐν τῷ στρατοπέδῳ 



AAERANAPOZ. 350 

πολὺν χρόνον, ἕως ἐξ "4uuovog "A96 μαντεία τιμᾶν 
Ἡφαιστίωνα καὶ ϑύειν ὡς ἥρωϊ παρακελεύουσα. Τοῦ δὲ 
πένϑους παρηγορίᾳ τῷ πολέμῳ χρώμενος, ὥσπερ ἐπὶ 
ϑήραν καὶ κυνηγέσιον ἀνθρώπων ἐξῆλθε καὶ τὸ Κοσ- 
δαίων ἔϑνος κατεστρέφετο, πάντας ἡβηδὸν ἀποσφάττων. 5 

705 Τοῦτο δὲ Ἡφαιστίωνος ἐναγισμὸς ἐκαλεῖτο. Τύμβον δὲ 
καὶ ταφὴν αὐτοῦ καὶ τὸν περὶ ταῦτα κόσμον ἀπὸ μυρίων 
ταλάντων ἐπιτελέσαι διανοούμενος, ὑπερβαλέσϑαι δὲ 
τῷ φιλοτέχνῳ καὶ περιττῷ τῆς κατασκευῆς τὴν δαπάνην, 

ἐπόϑησε μάλιστα τῶν τεχνιτῶν Στασικράτην͵ ueyaAovo- 10 
γίαν τινὰ καὶ τόλμαν καὶ κόμπον ἐν ταῖς καινοτομέαις 
ἐπαγγελλόμενον. Οὗτος γὰρ αὐτῷ πρότερον ἐντυχὼν 
ἔφη τῶν ὀρῶν μάλιστα τὸν Θράκιον 'άϑων διατύπωσιν 
ἀνδρείκελον δέχεσϑαι καὶ διαμόρφωσιν ἂν οὖν κελεύῃ, 
μονιμώτατον ἀγαλμάτων αὐτῷ καὶ περιφανέστατον ἐξ-- 16 
εργάσεσϑαι τὸν ᾿άἄϑων, τῇ μὲν ἀριστερᾷ χειρὶ περι- 
λαμβάνοντα μυρίανδρον πόλιν οἰκουμένην, τῇ δὲ δεξιᾷ 
σπένδοντα ποταμοῦ ῥεῦμα δαψιλὲς εἰς τὴν ϑάλασσαν 
ἀπορρέοντος. Ταῦτα μὲν οὖν παρῃτήσατο, πολλῷ δὲ 
ἀτοπώτερα καὶ δαπανηρότερα τούτων σοφιξόμενος τότε 30 
καὶ συμμηχανώμενος τοῖς τεχνέταις διέτριβεν. 

LXXIIL Εἰς δὲ Βαβυλῶνα προάγοντος αὐτοῦ Νέαρ-- 
χος (ἀφέκετο γὰρ αὖϑις εἰσπλεύσας εἰς τὸν Εὐφράτην 
διὰ τῆς μεγάλης ϑαλάσσης) ἔφη τινὰς ἐντυχεῖν αὐτῷ 
Χαλδαίους παραινοῦντας ἀπέχεσϑαι Βαβυλῶνος τὸν 35 

᾿Δλέξανδρον. Ὁ δὲ οὐκ ἐφρόντισεν, ἀλλ᾽ ἐπορεύετο" 
καὶ πρὸς τοῖς τείχεσι γενόμενος ὁρᾷ κόρακας πολλοὺς 
διαφερομένους καὶ τύπτοντας ἀλλήλου.;, ὧν ἔνιοι κα- 
τέπεσον παρ᾽ αὐτόν. Ἔπειτα μηνύσεως γενομένης κατὰ 
᾿Απολλοδώρον τοῦ στρατηγοῦ τῆς Βαβυλῶνος, ὡς εἴη 80 
περὶ αὐτοῦ τεϑυμένος, ἐκάλει Πυϑαγόραν τὸν μάντιν. 
Οὐκ ἀρνουμένου δὲ τὴν πρᾶξιν ἠρώτησε τῶν ἱερῶν τὸν 
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τρόπον. Φήσαντος δὲ, ὅτι τὸ ἧπαρ ἦν GAoflov ,,IHozat** 
εἶπεν ..ἰσχυρὸν τὸ σημεῖον.“ Καὶ τὸν Πυϑαγόραν ov- 
δὲν ἠδίκησεν, ἤχϑετο ὃὲ μὴ πεισϑεὶς τῷ Νεάρχῳ, καὶ 
τὰ πολλὰ τῆς Βαβυλῶνος ἔξω κατασκηνῶν καὶ περιπλέων 

τὸν Εὐφράτην διέτριβεν. Ἠνώχλει δ᾽ αὐτὸν σημεῖα 
πολλά. Καὶ γὰρ λέοντα τῶν τρεφομένων μέγιστον καὶ 
κάλλιστον ἥμερος ὄνος ἐπελθὼν καὶ λακτίσας ἀνεῖλεν. 
᾿ἡποδυσαμένου δὲ πρὸς ἄλειμμα καὶ σφαῖραν αὐτοῦ 
παίξοντος οἵ νεανίσκοι οἵ σφαιρίξοντες, ὡς ἔδει πάλιν 

10 λαβεῖν τὰ ἱμάτια, καϑορῶσιν ἄνϑρωπον ἐν τῷ ϑρόνῳ 
καϑεζόμενον σιωπῇ τὸ διάδημα καὶ τὴν στολὴν τὴν βα- 
σιλικὴν περικείμενον. Οὗτος ἀνακρινόμενος, ὅστις el 
πολὺν χρόνον ἄναυδος ἦν᾽ μόλις δὲ συμφρονήδας 4ιο- 
νύσιος μὲν ἔφη καλεῖσϑαι, Μεσσήνιος δὲ εἶναι τὸ γένος" 

15 ἐκ δέ τινος αἰτέας καὶ κατηγορίας ἐνταῦϑα κομισϑ εὶς 

ἀπὸ ϑαλάσσης πολὺν χρόνον γεγονέναι ἐν δεσμοῖς" ἄρτι 
δὲ αὐτῷ τὸν Σάραπιν ἐπιστάντα τοὺς δεσμοὺς ἀνεῦναι 
καὶ προαγαγεῖν δεῦρο, καὶ κελεῦσαι λαβόντα τὴν στολὴν 
καὶ τὸ διάδημα καϑίσαι καὶ σιωπᾷν. 

20 LXXIV. Ταῦτα ἀκούσας ὁ ̓ Ζλέξανδρος τὸν μὲν ἄν- 

$9ozov, ὥσπερ ἐκέλευον of μάντεις, ἠφάνισεν" αὐτὸς 
δὲ ἠϑύμει καὶ δύσελπις ἦν πρὸς τὸ ϑεῖον ἤδη καὶ πρὸς 
τοὺς φίλους ὕποπτος. Μάλιστα δὲ ᾿άἀντίπατρον ἐφο- 
βεῖτο καὶ τοὺς παῖδας. ὧν Ἰόλας μὲν ἀρχιοινοχόος ἦν, 

35 ὁ δὲ Κάσανδρος ἀφῖκτο μὲν νεωστί, ϑεασάμενος δὲ βαρ- 
βάρους τινὰς προσκυνοῦντας, ἅτε δὴ τεϑραμμένος EA- 
ληνικῶς καὶ τοιοῦτο πρότερον μηδὲν ἑωρακῶς. ἐγέλασε 
προπετέστερον. Ὁ δὲ ᾿4λέξανδρος ὠργίσϑη,καὶ δραξά- 
μενος αὐτοῦ τῶν τριχῶν σφόδρα ταῖς χερσὶν ἀμφοτέραις 

30 ἔπαισε τὴν κεφαλὴν πρὸς τὸν τοῖχον. Av9ig δὲ πρὸς 

τοὺς κατηγοροῦντας ᾿ἀντιπάτρου λέγειν τι βουλόμενον 

τὸν Κάσανδρον ἐκκρούων.,, Τί λέγεις ;““ ἔφη ..«τοσαύτην. 
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ὁδὸν ἀνθρώπους μηδὲν ἀδικουμένους. ἀλλὰ συκοφαν-- 

τοῦντας ἐλθεῖν; Φήσαντος δὲ τοῦ Κασάνδρου τοῦτο 
αὐτὸ σημεῖον εἶναι τοῦ συκοφαντεῖν, ὅτι μακρὰν ἥκουσι 
τῶν ἐλέγχων, ἀναγελάσας 0 ̓ 4λέξανδρος.., Ταῦτα ἐκεῖνα" 

106 ἔφη .. σοφίσματα τῶν ᾿Δριστοτέλους εἰς ἑκάτερον τὸν 5 
λόγον. οἰμωξομένων, ἂν καὶ μικρὸν ἀδικοῦντες τοὺς 
ἀνθρώπους φανῆτε.“ Τὸ δὲ ὅλον οὕτω φασὶ δεινὸν év- 
δῦναι καὶ δευσοποιὸν ἐγγενέσθαι τῇ ψυχῇ τοῦ Κασαν-- 
δρου τὸ δέος, ὥστε ὕστερον χρόνοις πολλοῖς ἤδη Μα- 
κεδόνων βασιλεύοντα καὶ κρατοῦντα τῆς Ἑλλάδος ἐν 10 

ΖΙελφοῖς περιπατοῦντα καὶ ϑεώμενον τοὺς ἀνδριάντας, 
εἰκόνος ᾿4λεξάνδρου φανείσης. ἄφνω πληγέντα φρῖξα 
καὶ κραδανϑῆναι τὸ σῶμα καὶ μόλις ἀναλαβεῖν ἑαυτόν, 
ἐἰλιγγιάσαντα πρὸς τὴν ὄψιν. 

LXXV. Ὁ δ᾽ οὖν ᾿4λέξανδρος ὡς ἐνέδωκε τότε πρὸς 15 
τὰ ϑεῖα ταραχώδης γενόμενος καὶ περίφοβος τὴν διά- 
νοιαν, οὐδὲν ἦν μικρὸν οὕτως τῶν ἀήϑων καὶ ἀτόπων, 
ὃ μὴ τέρας ἐποιεῖτο καὶ σημεῖον᾽ ἀλλὰ ϑυομένων καὶ 
καϑαιρόντων καὶ μαντευόντων μεστὸν ἦν τὸ βασίλειον. 
Οὕτως ἄρα δεινὸν μὲν ἀπιστία πρὸς τὰ ϑεῖα καὶ κατα--30 
φρόνησις αὐτῶν, δεινὴ δὲ αὖϑις ἡ δεισιδαιμονία δίκην 
ὕδατος ἀεὶ πρὸς τὸ ταπεινούμενον ... καὶ ἀναπληροῦν 
ἀβελτερίας καὶ φόβου τὸν ᾿Δλέξανδρον γενόμενον. Οὐ 
μὴν ἀλλὰ καὶ χρησμῶν γε τῶν περὶ Ἡφαιστίωνος ἐκ 
ϑεοῦ κομισϑέντων ἀποϑέμενος τὸ πένϑος αὖϑις ἦν ἐν 38 
ϑυσίαις καὶ πότοις. Ἑστιάσας δὲ λαμπρῶς τοὺς περὶ 

Νέαρχον, εἶτα λουσάμενος, ὥσπερ εἰώϑει μέλλων καϑ-- 
δύδειν, Μηδίου δεηϑέντος ᾧχετο κωμασόμενος πρὸς 

αὐτόν᾽ κἀκεῖ πιὼν ὅλην τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν ἤρξατο 
πυρέττειν. obe σκύφον Ἡρακλέους ἐκπιὼν οὔτε ἄφνω 80 
διαλγὴς γενόμενος τὸ μετάφρενον ὥσπερ λόγχῃ πεπλη- 

γώς, ἀλλὰ ταῦτά τινὲς ᾧοντο δεῖν γράφειν ὥσπερ δρά- 
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ματος μεγάλου τραγικὸν ἐξόδιον καὶ περιπαϑὲς πλάσαν- 
τες. ᾿Αριστόβουλος δέφησιν αὐτὸν πυρέττοντα μανικῶς, 
διψήσαντα δὲ σφόδρα πιεῖν οἶνον" ἐκ τούτου δὲ φρενι- 
ειᾶσαι καὶ τελευτῆσαι τριακάδι ΖΙαισίου μηνός. 

5 LXXVI. Ἐν δὲ ταῖς ἐφημερίσιν οὕτως γέγραπται 

[τὰ *] περὶ τὴν νόσον. Ὀγδόῃ ἐπὶ δεκάτῃ Ζαισέου μηνὸς 
ἐκάϑευδεν ἐν τῷ λουτρῶνι διὰ τὸ πυρέξαι. Τῇ δὲ ἑξῆς 
λουσάμενος εἰς τὸν ϑάλαμον μετῆλϑε καὶ διημέρευε 
πρὸς Μήδιον κυβεύων. Εἶτ᾽ ὀψὲ λουσάμενος καὶ τὰ 

0 ἱερὰ τοῖς ϑεοῖς ἐπιϑεὶς ἐμφαγὼν διὰ νυχτὸς ἐπύρεξε. 

Τῇ εἰκάδι λουσάμενος πάλιν ἔϑυσε τὴν εἰθισμένην 9v- 
Gíav καὶ κατακείμενος ἐν τῷ λουτρῶνι τοῖς περὶ Νέαρ-- 
χον ἐσχόλαξεν, ἀκροώμενος τὰ περὶ τὸν πλοῦν καὶ τὴν 
μεγάλην ϑάλατταν. Τῇ δεκάτῃ φϑένοντος ταὐτὰ ποιή- 

ι«ὅ σας μᾶλλον ἀνεφλέχϑη,καὶ τὴν νύκτα βαρέως ἔσχε καὶ 
τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν ἐπύρεττε σφόδρα. Καὶ μεταρϑεὶς 
κατέκειτο παρὰ τὴν μεγάλην κολυμβήϑραν, ove δὴ τοῖς 
ἡγεμόσι διελέχϑη περὶ τῶν ἐρήμων ἡγεμονίας τάξεων, 
ὅπως καταστήσωσι δοκιμάσαντες. Ἑβδόμῃ σφόδρα πυ- 

40 ρέττων ἔϑυσεν ἐξαρϑεὶς πρὸς τὰ ἱερά" τῶν δὲ ἡγεμό- 
νῶν ἐκέλευε τοὺς μεγίστους διατρίβειν ἐν τῇ αὐλῇ, 

ταξιάρχους δὲ xal πεντακοσιάρχους ἔξω νυκτερεύειν. 
Εἰς δὲ τὰ πέραν βασίλεια διακομισϑεὶς τῇ ἕκτῃ μικρὸν 
ὕπνωσεν, ὁ δὲ πυρετὸς οὐκ ἀνῆκεν. Ἐπελϑόντων δὲ 

25 τῶν ἡγεμόνων ἦν ἄφωνος, ὁμοίως δὲ καὶ τὴν πέμπτην; 
διὸ καὶ τοῖς Μακεδόσιν ἔδοξε τεϑνάναι, καὶ κατεβόων 
ἐλθόντες ἐπὶ τὰς ϑύρας. καὶ διηπειλοῦντο τοῖς ἕταί- 

Qotc, ἕως ἐβιάσαντο. καὶ τῶν ϑυρῶν αὐτοῖς ἀνοιχϑει- 
σῶν ἐν τοῖς χιτῶσι καϑ' ἕνα πάντες παρὰ τὴν κλίνην 

80 παρεξῆλϑον. Ταύτης δὲ τῆς ἡμέρας οἵ περὶ Πύϑωνα 
καὶ Σέλευκον εἰς τὸ Σαραπεῖον ἀποσταλέντες ἠρώτων, 
& κομίσωσιν ἐκεῖ τὸν ᾿4λέξανδρον᾽ ὁ δὲ ϑεὸς κατὰ χώ- 
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ραν ἐᾶν ἀνεῖλε. Τῇ δὲ voítg φϑένοντος πρὸς δείλην 
ἀπέθανε. 

LXXVIL Τούτων τὰ πλεῖστα κατὰ λέξιν ἐν ταῖς 
ἐφημερίσιν οὕτω γέγραπται. Φαρμακείας δὲ ὑποψίαν 

707 παραυτίκα μὲν οὐδεὶς ἔσχεν, ἕκτῳ δὲ ἔτει φασὶ μηνύ-- 5 
δεῶς γενομένης τὴν Ὀλυμπιάδα πολλοὺς μὲν ἀνελεῖν, 
ἐκρῖψαι δὲ τὰ λείψανα τοῦ Ἰόλ τεϑνηκότος, ὡς τούτον 
τὸ φάρμακον ἐγχέαντος. Οἷ δὲ ᾿Δριστοτέλην φάσκοντες 
᾿ἀντιπάτρῳ σύμβουλον γεγενῆσϑαι τῆς πράξεως, καὶ 
ὅλως δι᾽ ἐκείνου πορισϑῆναι τὸ φάρμακον, Δγνόϑεμίέν 10 
τινα διηγεῖσθαι λέγουσιν ὡς ᾿Αντιγόνου τοῦ βασιλέως 
ἀκούσαντα᾽ τὸ δὲ φάρμακον ὕδωρ εἶναι ψυχρὸν καὶ 
παγετῶδες ἀπὸ πέτρας τινὸς ἐν Νωνάκριδι οὔσης. ἣν 
ὥσπερ δρόσον λεπτὴν ἀναλαμβάνοντες εἰς ὄνου χηλὴν 
ἀποτίϑενται" τῶν γὰρ ἄλλων οὐδὲν ἀγγεῖον στέγειν, 15 
ἀλλὰ διακόπτειν ὑπὸ ψυχρότητος καὶ δριμύτητος. Of 
δὲ πλεῖστοι τὸν λόγον ὅλως olo vau πεπλάσϑαι τὸν περὶ 
τῆς φαρμακείας καὶ τεκμήριον αὐτοῖς ἐστιν οὐ μικρὸν 
ὅτι τῶν ἡγεμόνων στασιασάντων ἐφ᾽ ἡμέρας πολλὰς 
ἀϑεράπευτον τὸ σῶμα κείμενον ἐν τόποις ϑερμοῖς καὶ 30 

πνιγώδεσιν οὐδὲν ἔσχε τοιαύτης φϑορᾶς σημεῖον, ἀλλ᾽ 
ἔμεινε καϑαρὸν καὶ πρόσφατον. Ἡ δὲ Ῥωξάνη κύουσα 
μὲν ἐτύγχανε καὶ διὰ τοῦτο τιμωμένη παρὰ τοῖς Μακε-- 
δόσι., δυσξήλως δὲ ἔχουσα πρὸς τὴν Στάτειραν ἐξηπά- 
τησεν αὐτὴν ἐπιστολῇ τινι πεπλασμένῃ παραγενέσϑαι, 35 
καὶ προσαγαγοῦσα μετὰ τῆς ἀδελφῆς ἀπέκτεινε καὶ τοὺς 
νεκροὺς εἰς τὸ φρέαρ κατέβαλε καὶ συνέχωσεν. εἰδότος 
ταῦτα Περδίκκου καὶ συμπράττοντος. Ἦν γὰρ ἐκεῖνος 
εὐϑὺς ἐν δυνάμει μεγίστῃ, τὸν ̓ἀρριδαῖον ὥσπερ δορυ- 
φόρημα τῆς βασιλείας ἐφελκόμενος, γεγονότα μὲν ἐκ 80 
γυναικὸς ἀδόξου καὶ κοινῆς Φιλίννης, ἀτελῆ δὲ τὸ φρο- 
νεῖν ὄντα διὰ σώματος νόσον οὐ φύσει προσπεσοῦσαν 



364 HAOTTAPXOT 

οὐδὲ αὐτομάτως. ἀλλὰ καὶ πάνυ φασὶ παιδὸς ὄντος αὖ- 
τοῦ διαφαένεσϑαι χάριεν ἤϑος καὶ οὐκ ἀγεννές, εἶτα 

, . / e i2 , . . , 

μέντοι φαρμάκοις ὑπὸ Ολυμπιάδος κακωϑέντα διαφϑο- 

ρῆναι τὴν διάνοιαν. 

I: ΚΑΙΣΑΡ. 

10 x* »* * 

I. Τὴν Κίννα vo? μοναρχήσαντος ϑυγατέρα Kog- 
νηλίαν, ὡς ἐπεκράτησε Σύλλας, οὔτε ἐλπίσιν οὔτε φόβῳ 
δυνηϑεὶς ἀποσπάσαι Καίσαρος. ἐδήμευσε τὴν φερνὴν 
αὐτῆς. ΔΑἰτία δὲ Καίσαρι τῆς πρὸς Σύλλαν ἀπεχϑείας 

157 πρὸς Μάριον οἰκξιότης ἦν. Ἰουλίᾳ γάρ, πατρὸς 
ἀδελφῇ Καίσαρος, ὁ πρεσβύτερος συνώκει “Μάριος, ἐξ 

ἧς ἐγεγόνει Μάριος ὃ νεώτερος, ἀνεψιὸς ὧν Καίσαρος. 

Ὡς δὲ ὑπὸ πλήϑους φόνων ἐν ἀρχῇ καὶ δι᾿ ἀσχολίας 
ὑπὸ Σύλλα παρορώμενος οὐκ ἠγάπησεν, ἀλλὰ μετιὼν 

40 ἱερωσύνην εἰς τὸν δῆμον προῆλϑεν οὕπω πάνυ μειρά- 
κιον ὦν, ταύτης μὲν ἐχπεσεῖν αὐτὸν ὑπεναντιωϑ εὶς 
Σύλλας παρεσκεύασε, περὶ δὲ ἀναιρέσεως βουλευόμε- 
vog, ἐνέων λεγόντων, ὡς οὐκ ἔχοι λόγον ἀποκτιννύναι 

παῖδα τηλικοῦτον, οὐκ ἔφη νοῦν ἔχειν αὐτούς. εἰ μὴ 
25 πολλοὺς ἐν τῷ παιδὶ τούτῳ Μαρίους ἐνορῶσι. Ταύτης 

τῆς φωνῆς ἀνενεχϑείσης πρὸς Καίσαρα συχνὸν μέν vwa 

χρόνον πλανώμενος ἐν Σαβένοις ἔκλεπτεν ἑαυτόν ἔπειτα 

0i ἀρρωστίαν εἰς οἰκέαν ἑτέραν μετακομιξόμενος κατὰ 
νύκτα περιπέπτει στρατιώταις τοῦ Σύλλα διερευνωμέ- 

βῦνοις ἐκεῖνα τὰ χωρία καὶ τοὺς κεκρυμμένους συλλαμβά- 
νουσιν. Ὧν τὸν ἡγεμόνα Κορνήλιον πείσας δυσὶ τα-- 

λάντοις ἀφείϑη, καὶ καταβὰς εὐθὺς ἐπὶ ϑάλατταν 
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ἐξέπλευσεν sig Βιϑυνίαν πρὸς Νικομήδην τὸν βασιλέα. 
(08IIag' c διατρίψας χρόνον οὐ πολύν, εἶτα ἀποπλέων 

ἁλίσκεται περὶ τὴν Φαρμακοῦσσαν νῆσον ὑπὸ πειρατῶν 
ἤδη τότε στόλοις μεγάλοις καὶ σκάφεσιν ἀπλέτοις κατε-- 
χόντων τὴν ϑάλατταν. 5 

Il. Πρῶτον uiv ovv αἰτηϑεὶς ὑπ᾽ αὐτῶν λύτρα εἴ-- 
κοῦι τάλαντα κατεγέλασεν ὡς οὐκ εἰδότων ὃν ῃρή- 
κοιεν, αὐτὸς δὲ ὡμολόγησε πεντήκοντα δώσειν" ἔπειτα 
τῶν περὶ αὐτὸν ἄλλον εἰς ἄλλην διαπέμψας πόλιν ἐπὶ τὸν 
τῶν χρημάτων πορισμὸν ἐν ἀνθρώποις φονικωτάτοις 10 
Κίλιξι μεϑ’ ἑνὸς φίλου καὶ δυοῖν ἀκολούϑοιν ἀπολε- 
λειμμένος οὕτω καταφρονητικῶς εἶχεν, ὥστε πέμπων 

ὁσάκις ἀναπαύοιτο προσέταττεν αὐτοῖς σιωπᾶν. 'Hyé- 
ραις δὲ τεσσαράκοντα δυεῖν δεούσαις, ὥσπερ οὐ φρου- 
ρούμενος, ἀλλὰ δορυφορούμενος ὑπ᾽ αὐτῶν, ἐπὶ πολλῆς 15 
ἀδείας συνέπαιξε καὶ συνεγυμνάξετο. Καὶ ποιήματα 
γράφων καὶ λόγους τινὰς ἀκροαταῖς ἐκείνοις ἐχρῆτο, καὶ 
τοὺς μὴ ϑαυμάξοντας ἄντικρυς ἀπαιδεύτους καὶ βαρ-- 
βάρους ἀπεκάλει καὶ σὺν γέλωτι πολλάκις ἠπείλησε 
κρεμᾶν αὐτούς. Οἷ δὲ ἔχαιρον ἀφελείᾳ τινὶ καὶ παιδιᾷ 90 
τὴν παρρησίαν ταύτην νέμοντες. Ὅς δὲ ἧκον ἐκ Μιλή- 
του τὰ λύτρα καὶ δοὺς ἀφείϑη. πλοῖα πληρώσας εὐϑὺς 
ἐκ τοῦ Μιλησίων λιμένος ἐπὶ τοὺς λῃστὰς ἀνήγετο. καὶ 
καταλαβὼν ἔτι πρὸς τῇ νήσῳ ναυλοχοῦντας ἐκράτησε 
τῶν πλείστων. Καὶ τὰ μὲν χρήματα λείαν ἐπουήθατο, 25 
τοὺς δὲ ἄνδρας ἐν Περγάμῳ καταϑέμενος εἰς τὸ δεσμω- 
τήριον αὐτὸς ἐπορεύϑη πρὸς τὸν διέποντα τὴν ᾿Ασίαν 
"Iovyxov, ὡς ἐκείνῳ προσῆκον ὄντι στρατηγῷ κολάσαι 
τοὺς ἑαλωκότας. Ἐκείνου δὲ καὶ τοῖς χρήμασιν ἐποφϑαλ-- 
“ιῶντος (ἦν γὰρ οὐκ ὀλίγα) καὶ περὶ τῶν αἰχμαλώτων 80 
σκέψεσϑαι φάσκοντος ἐπὶ σχολῆς, χαίρειν ἐάσας αὐτὸν 
ὁ Καῖσαρ εἰς Πέργαμον ᾧχετο, καὶ προαγαγὼν τοὺς λῃ- 
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στὰς ἅπαντας ἀνεσταύρωσεν. ὥσπερ αὐτοῖς δοκῶν παί- 
ξειν ἐν τῇ νήσῳ προειρήκει πολλάκις. 

III. Ἐκ δὲ τούτου τῆς Σύλλα δυνάμεως ἤδη μαραι- 
νομένης καὶ τῶν οἴκοι καλούντων αὐτὸν ἔπλευσεν εἰς 

δ᾽ Ρύδον ἐπὶ σχολὴν πρὸς ᾿Ζπολλώνιον τὸν τοῦ Μόλωνος, 

οὗ καὶ Κικέρων ἠκρόατο, σοφιστεύοντος ἐπιφανῶς καὶ 
τὸν τρόπον ἐπιεικοῦς εἶναι δοκοῦντος. “έγεται δὲ καὶ 
φῦναι πρὸς λόγους πολιτικοὺς ὁ Καῖσαρ ἄριστα καὶ δια- 
πονῆσαι φιλοτιμότατα τὴν φύσιν. ὡς τὰ δευτερεῖα μὲν 

10 ἀδηρίτως ἔχειν, τὸ δὲ πρωτεῖον, ὅπως τῇ δυνάμει καὶ 
τοῖς ὅπλοις πρῶτος εἴη μᾶλλον [ἀλλ᾽ ἀσχοληϑείς͵ ἀφεῖ- 
vet, πρὸς ὅπερ ἡ φύσις ὑφηγεῖτο τῆς ἐν τῷ λέγειν δει- 
νότητος ὑπὸ στρατειῶν καὶ πολιτείας, ἧ κατεκτήσατο 
τὴν ἡγεμονίαν. οὐκ ἐξικόμενος. Αὐτὸς δ᾽ οὖν ὕστερον 

l5 ἐν τῇ πρὸς Κικέρωνα περὶ Κάτωνος ἀντιγραφῇ παραι- 
τεῖται μὴ στρατιωτικοῦ λόγον ἀνδρὸς ἀντεξετάξειν προς 
δεινότητα ῥήτορος εὐφυοῦς καὶ σχολὴν ἐπὶ τοῦτο πολ- 
λὴν ἄγοντος. 

IV. Ἐπανελθὼν δ᾽ εἰς Ῥώμην “]ολοβέλλαν ἔκρινε 
20 κακώσξως ἐπαρχίας, καὶ πολλαὶ τῶν ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος 

πόλεων μαρτυρίας αὐτῷ παρέσχον. Ὁ μὲν οὖν Ζ101.- 
βέλλας ἀπέφυγε τὴν δίκην, ὁ δὲ Καῖσαρ ἀμειβόμενος 
τὴν Ἑλλάδα τῆς προϑυμίας συνηγόρευσεν αὐτῇ Πό- 
πλιον Avvowiov διωκούσῃ δωροδοκίας ἐπὶ “ευκούλλου 

δδτοῦ Μάρκου Μακεδονίας στρατηγοῦ. Καὶ τοσοῦτον 

ἴσχυσεν, ὥστε τὸν ᾿ἀντώνιον ἐπικαλέσασϑαι τοὺς δη- 
μάρχους, σκηψάμενον οὐκ ἔχειν τὸ ἴσον ἐν τῇ Ἑλλάδι 
πρὸς Ἕλληνας. Ἐν δὲ Ῥώμῃ πολλὴ μὲν ἐπὶ τῷ λόγῳ 
περὶ τὰς συνηγορίας αὐτοῦ χάρις ἐξέλαμπε, πολλὴ δὲ 

80 τῆς περὶ τὰς δεξιώσεις καὶ ὁμιλίας φιλοφροσύνης &U- 

voLa παρὰ τῶν δημοτῶν ἀπήντα, ϑεραπευτικοῦ παρ 
ἡλικέαν ὄντος. Ἦν δέ τις καὶ ἀπὸ δείπνων καὶ τραπέ- 709 
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δῆς καὶ ὅλως τῆς περὶ τὴν δίαιταν λαμπρότητος αὐξανο-- 

μένη κατὰ μικρὸν αὐτῷ δύναμις εἰς τὴν πολιτείαν. Ἣν 

τὸ πρῶτον οἵ φϑονοῦντες οἰόμενοι ταχὺ τῶν ἀναλωμαά- 
τῶν ἐπιλιπόντων ἐξίτηλον ἔσεσϑαι, περιεώρων ἀνϑοῦ- 
σαν ἐν τοῖς πολλοῖς ὀψὲ δὲ ἤσϑοντο, μεγάλης καὶ δυσ-- 5 
ανατρέπτου γενομένης καὶ βαδιξούσης ἄντικρυς ἐπὶ 
τὴν τῶν ὅλῶν μεταβολήν, ὡς οὐδεμίαν ἀρχὴν πράγμα-- 
τος ἡγητέον μικράν, ἣν οὐ ταχὺ ποιεῖ μεγάλην τὸ ἐν-- 
δελεχὲς ἐκ τοῦ καταφρονηθῆναι τὸ μὴ κωλυϑῆναι 
λαβοῦσαν. Ὁ γοῦν πρῶτος ὑπιδέσϑαι δοκῶν αὐτοῦ xol l 
φοβηϑῆναι τῆς πολιτείας ὥσπερ ϑαλάττης τὰ διαγε- 
λῶντα καὶ τὴν ἐν τῷ φιλανϑρώπῳ καὶ ἱλαρῷ κεκρυμ-- 
μένην δεινότητα τοῦ ἤϑους καταμαϑὼν Κικέρων ἔλεγε 
τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἐπιβουλεύμασιν αὐτοῦ καὶ πολιτεύ-- 

μασι τυραννικὴν ἐνορᾶν διάνοιαν, ...4λλ᾽ ὅταν ̂  ἔφη 15 

τὴν κόμην οὕτω διακειμένην περιττῶς ἴδω κἀκεῖνον 

ἑνὶ δακτύλῳ κνώμενον, ov μοι δοκεῖ πάλιν οὗτος ἄν- 

ϑρωῶπος εἰς νοῦν ἂν ἐμβαλέσϑαι τηλικοῦτον xaxov, 
ἀναίρεσιν τῆς Ῥωμαίων πολιτείας.“ Ταῦτα μὲν οὖν 
ὕστερον. 

V. Τοῦ δὲ δήμου πρώτην μὲν ἀπόδειξιν τῆς πρὸς 
αὐτὸν εὐνοίας ἔλαβεν ὅτε πρὸς Γάϊον Ποπίλιον ἐρίσας 
ὑπὲρ χιλιαρχίας πρότερος ἀνηγορεύϑη᾽ δευτέραν δὲ 
καὶ καταφανεστέραν ὅτε, τῆς Μαρίου γυναικὸς Ἰουλίας 
ἀποθανούσης, ἀδελφιδοῦς ὧν αὐτῆς ἐγκώμιόν vs λαμ-- 25 
πρὸν ἐν ἀγορᾷ διῆλϑε͵, καὶ περὶ τὴν ἐκφορὰν ἐτόλμησεν 
εἰκόνας Μαρίου προϑέσϑαι, τότε πρῶτον ὀφϑείσας μετὰ 
τὴν ἐπὶ Σύλλα πολιτείαν, πολεμίων τῶν ἀνδρῶν xgi- 
ϑέντων. Ἐπὶ τούτῳ γὰρ ἐνίων καταβοησάντων τοῦ 
Καίσαρος ὃ δῆμος ἀντήχησε λαμπφῶς, δεξάμενος κρότῳ 80 
καὶ ϑαυμάσας ὥσπερ ἐξ ἄδου διὰ χρόνων πολλῶν. ἀνά 
γοντα τὰς Μαρίου τιμὰς εἰς τὴν πόλι:. Τὸ μὲν οὖν ἐπὶ 
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γυναιξὺὴ πρεσβυτέραις λόγους ἐπιταφίους διεξιέναι πά- 
τριον ἦν Ῥωμαίοις, νέαις δὲ οὐκ ὃν ἐν ἔϑει πρῶτος 

εἶπε Καῖσαρ ἐπὶ τῆς ἑαυτοῦ γυναικὸς ἀποθανούσης" 
καὶ τοῦτο ἤνεγκεν αὐτῷ χάριν τινὰ καὶ συνεδημαγώ- 

5 γησε τῷ πάϑει τοὺς πολλοὺς ὡς ἥμερον ἄνδρα καὶ περί- 
μεστον ἤϑους ἀγαπᾶν. Θάψας δὲ τὴν γυναῖκα ταμίας 

εἰς Ἰβηρίαν ἑνὶ τῶν στρατηγῶν Βέτερι συνεξῆλϑεν, 
ὃν αὐτόν τε τιμῶν ἀεὶ διετέλεσε καὶ τὸν υἱὸν πάλιν αὐ- 
τὸς ἄρχων ταμίαν ἐποίησε. Γενόμενος δὲ ἀπὸ τῆς ἀρχῆς 

10 ἐκξίνης τρίτην ἠγάγετο γυναῖκα Πομπηΐαν͵ ἔχων ἐκ 

Κορνηλίας ϑυγατέρα τὴν ὕστερον Πομπηΐῳ Μάγνῳ 
γαμηϑεῖσαν. Χρώμενος δὲ ταῖς δαπάναις ἀφειδῶς͵ καὶ 
δοκῶν μὲν ἐφήμερον καὶ βραχεῖαν ἀντικαταλλάττεσϑαι 
μεγάλων ἀναλωμάτων δόξαν, ὠνούμενος δὲ ταῖς ἀλη- 

16 ϑείαις τὰ μέγιστα μικρῶν, λέγεται πρὶν εἰς ἀρχήν τινα 
καϑίστασϑαι χιλίων καὶ τριακοσίων γενέσϑαι χρεωφει- 
λέτης ταλάντων. Ἐπεὶ δὲ τοῦτο μὲν ὁδοῦ τῆς ᾿Δππίας 
ἀποδειχϑεὶς ἐπιμελητὴς πάμπολλα χρήματα προσανά- 
λωσε τῶν ἑαυτοῦ, τοῦτο δὲ ἀγορανομῶν ξεύγη μονο- 

"υμάχων τριακόσια καὶ εἴκοσι παρέσχε καὶ ταῖς ἄλλαις 

περὶ ϑέατρα καὶ πομπὰς καὶ δεῖπνα χορηγίαις καὶ πο- 
λυτελείαις τὰς πρὸ αὑτοῦ κατέκλυσε φιλοτιμίας, οὕτω 
διέϑηκε τὸν δῆμον, ὡς καινὰς μὲν ἀρχάς, καινὰς δὲ τι- 
μὰς ξητεῖν ἕκαστον, αἷς αὐτὸν ἀμεέψαιντο. 

6 Υ̓͂Ι. ΖΔυεῖν δὲ οὐσῶν ἐν τῇ πόλει στάσεων, τῆς μὲν 
ἀπὸ Σύλλα μέγα δυναμένης, τῆς δὲ Μαριανῆς. 1] τότε 
κατεπτήχει καὶ διέσπαστο κομιδῇ ταπεινὰ πράττουσα, 
ταύτην ἀναρρῶσαι καὶ προσαγαγέσϑαι βουλόμενος ἐν 
ταῖς ἀγορανομικαῖς φιλοτιμίαις ἀκμὴν ἐχούσαις εἰκόνας 

30 ἐποιήσατο Μαρίου κρύφα καὶ Νέκας τροπαιοφόρους, ἃς 710 
φέρων νυκτὸς sig τὸ Καπιτώλιον ἀνέστησεν. “ἅμα δὲ 
ἡμέρᾳ τοὺς ϑεασαμένους μαρμαίροντα πάντα χρυσῷ καὶ 
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τέχνῃ κατεσκευασμένα περιττῶς (διδεδήλου δὲ γράμμασι 
τὰ Κιμβρικὰ κατορθώματα) ϑάμβος ἔσχε τῆς τόλμης 
τοῦ ἀναϑέντος (οὐ γὰρ ἦν ἄδηλος), ταχὺ δὲ περιϊὼν 
ὁ λόγος ἤϑροιξε πάντας ἀνθρώπους πρὸς τὴν ὄψιν. 

Αλλ᾽ οἱ μὲν ἐβόων τυραννίδα πολιτεύεσθαι Καίσαρα, δ 
νόμοις καὶ. δόγμασι κατορωρυγμένας ἐπανιστάντα τιμάς, 
καὶ τοῦτο πεῖραν ἐπὶ τὸν δῆμον εἶναι προμαλαττόμενον, 
εἰ τετιϑάσευται ταῖς φιλοτιμίαις ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ δίδωσι 
παίξειν τοιαῦτα καὶ καινοτομεῖν, of δὲ Μαριανοὶ παρα-- 
ϑαρρύναντες ἀλλήλους πλήϑει ve ϑαυμαστοὶ ὅσοι ÓLs- 10 
φάνησαν ἐξαίφνης, καὶ κρότῳ κατεῖχον τὸ Καπιτώλιον" 
πολλοῖς δὲ καὶ δάκρυα τὴν Μαρίου ϑεωμένοις ὄψιν ὑφ᾽ 
ἡδονῆς ἐχώρει. καὶ μέγας ἦν ὁ Καῖσαρ ἐγκωμίοις αἰρό- 
μενος, ὡς ἀντὶ πάντων ἄξιος [sig 0] ἀνὴρ τῆς Μαρίου 
συγγενείας. Συναχϑείσης δὲ περὶ τούτων τῆς βουλῆς 15 

Κάτλος Δουτάτιος, ἀνὴρ εὐδοκιμῶν τότε μάλιστα Ῥω-- 
μαίων. ἀναστὰς καὶ κατηγορήσας Καίσαρος ἐπεφϑέγ- 
ἕατο τὸ μνημονευόμενον" (Οὐκέτι γὰρ ὑπονόμοις“ ἔφη 
.. Καῖσαρ. ἀλλ᾽ ἤδη μηχαναῖς αἵρεῖ τὴν πολιτείαν." 
Ἐπεὶ δὲ ἀπολογησάμενος πρὸς ταῦτα Καῖσαρ ἔπεισε τὴν 20 
σύγκλητον. ἔτι μᾶλλον οἵ ϑαυμάξοντες αὐτὸν ἐπήρϑη- 
σαν͵ καὶ παρεκελεύοντο μηδενὶ τοῦ φρονήματος ὑφέε-- 
σϑαι" πάντων γὰρ ἑκόντι τῷ δήμῳ περιέδεσϑαι καὶ 
πρωτεύσειν. 

VIL. Ἐν δὲ τούτῳ καὶ Μετέλλου τοῦ ἀρχιερέως τ8-- 95 

λευτήσαντος καὶ τὴν ἱερωσύνην περιμάχητον οὖσαν 
Ἰσαυρικοῦ καὶ Κάτλου μετιόντων, ἐπιφανεστάτων ἀν-- 

δρῶν καὶ μέγιστον ἐν βουλῇ δυναμένων, οὐχ ὑπεῖξεν 

αὐτοῖς ὁ Καῖσαρ, ἀλλὰ καταβὰς εἰς τὸν δῆμον ἀντιπα- 
οήγγελλεν. ᾿ἀγχωμάλου δὲ τῆς σπουδῆς φαινομένης 030 
Κάτλος, ἀπὸ μείξονος ἀξίας μᾶλλον ὀρρωδῶν τὴν &àq- 
λότητα, προσέπεμψε πείϑων ἀποστῆναι τὸν Καίσαρα τῆς 

PLUT. VIT. lil. 
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φιλοτιμίας ἐπὶ πολλοῖς χρήμασιν. Ὁ δὲ καὶ πλείω προσ-- 
δανεισάμενος ἔφη διαγωνιεῖσϑαι. Τῆς δ᾽ ἡμέρας ἐν- 
στάσης καὶ τῆς μητρὸς ἐπὶ τὰς ϑύρας αὐτὸν οὐκ ἀδα- 
κρυτὶ προπεμπούσης͵ ἀσπασάμενος αὐτὴν ..ὯὮ μῆτερ “ 

δ εἶπε ., τήμερον ἢ ἀρχιερέα τὸν υἱὸν ἢ φυγάδα ὄψει." 
“ιενεχϑείσης δὲ τῆς ψήφου καὶ γενομένης ἁμίλλης 
ἐκράτησε, καὶ παρέσχε τῇ βουλῇ καὶ τοῖς ἀρίστοις φόβον 
ὡς ἐπὶ πᾶν ϑρασύτητος προάξων τὸν δῆμον. Ὅϑεν οἵ 
περὶ Πείσωνα καὶ Κάτλον ἠτιῶντο Κικέρωνα φεισάμε- 

10 νον Καίσαρος ἐν τοῖς περὶ Κατιλίναν λαβὴν παρασχόν- 
τος. Ὁ γὰρ δὴ Κατιλίνας οὐ μόνον τὴν πολιτείαν μετα-- 
βαλεῖν, ἀλλ᾽ ὅλην ἀνελεῖν τὴν ἡγεμονίαν καὶ πάντα τὰ 
πράγματα συγχέαι διανοηϑεὶς αὐτὸς μὲν ἐξέπεσε, περι- 
πταίσας ἐλάττοσιν ἐλέγχοις πρὸ τοῦ τὰς ἐσχάτας αὐτοῦ 

15 βουλὰς ἀποκαλυφϑῆναι. Λέντλον δὲ xal Κέϑηγον ἐν 
τῇ πόλει διαδόχους ἀπέλιπε τῆς συνωμοσίας, οἷς εἰ μὲν 
κρύφα παρεϊχέτι ϑάρσους καὶ δυνάμεως ὁ Καῖσαρ ἀδηλόν 
ἐστιν, ἐν δὲ τῇ βουλῇ κατὰ κράτος ἐξελεγχϑέντων καὶ 
Κικέρωνος τοῦ ὑπάτου γνώμας ἐρωτῶντος περὶ κολά- 

20 σεῶς ἕκαστον, οἵ μὲν ἄλλοι μέχρι Καίσαρος ϑανατοῦν 
ἐκέλευον, ὁ δὲ Καῖσαρ ἀναστὰς λόγον διῆλϑε πεφρον- 
τισμένον, ὡς ἀποκτεῖναι μὲν ἀκρέτους ἄνδρας ἀξιώματι 
καὶ γένει λαμπροὺς οὐ δοκεῖ πάτριον οὐδὲ δίκαιον εἶ- 
ναι, μὴ μετὰ τῆς ἐσχάτης ἀνάγκης, εἰ δὲ φρουροῖντο 

25 δεϑέντες ἐν πόλεσι τῆς Ἰταλίας, ἃς ἂν αὐτὸς ἕληται Κι- 
κέρων, μέχρι ov καταπολεμηϑῇ Κατιλίνας, ὕστερον ἐν 
εἰρήνῃ καὶ καϑ' ἡσυχίαν περὶ ἑκάστου τῇ βουλῇ γνῶναι 
παρέξει. 

VIII. Οὕτω δὲ τῆς γνώμης φιλανθρώπου φανεισης 111 
80 καὶ τοῦ λόγου δυνατῶς ἐπ᾽ αὐτῇ ῥηϑέντος οὐ μόνον οἵ 

μετα τοῦτον ἀνιστάμενοι προσετέϑεντο, πολλοὶ δὲ καὶ 
τῶν πρὸ αὐτοῦ τὰς εἰρημένας γνώμας ἀπειπάμενοι πρὸς 
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τὴν ἐκείνου μετέστησαν. fog ἐπὶ Κάτωνα τὸ πρᾶγμα 
καὶ Κάτλον περιῆλϑε. Τούτων δὲ νεανικῶς ἐναντιοω-- 
ϑέντων, Κάτωνος δὲ καὶ τὴν ὑπόνοιαν ἅμα τῷ λόγῳ 
συνεπερείσαντος αὐτῷ καὶ συγκατεξαναστάντος ἐρρω- 
uévog, οἵ μὲν ἄνδρες ἀποϑανούμενοι παρεδόϑησαν, 5 
Καίσαρι δὲ τῆς βουλῆς ἐξιόντι πολλοὶ τῶν Κικέρωνα 
φρουρούντων τότε νέων γυμνὰ τὰ ξίφη συνδραμόντες 
ἐπέσχον. ᾽4λλὰ Κουρίων τε λέγεται τῇ τηβέννῳ περι-- 
βαλὼν ὑπεξαγαγεῖν, αὐτός τε ὁ Κικέρων, ὡς οἵ νεανί- 
σκοι προσέβλεψαν, ἀνανεῦσαι, φοβηϑεὶς τὸν δῆμον ἢ 10 
τὸν φόνον ὅλως ἄδικον καὶ παράνομον ἡγούμενος. 
Τοῦτο uiv ovv οὐκ οἶδα ὅπως ὁ Κικέρων, εἴπερ ἦν 
ἀληϑές, ἐν τῷ περὶ τῆς ὑπατείας οὐκ ἔγραψεν" αἰτίαν 
δὲ εἶχεν ὕστερον ὡς ἄριστα τῷ καιρῷ τότε παρασχόντι 
κατὰ τοῦ Καίσαρος μὴ χρησάμενος, ἀλλ᾽ ἀποδειλιάσας 15 
τὸν δῆμον ὑπερφυῶς περιεχόμενον τοῦ Καίσαρος, ὃς 

γε καὶ μετ᾽ ὀλίγας ἡμέρας εἰς τὴν βουλὴν εἰσελθόντος 

αὐτοῦ καὶ περὶ ὧν ἐν ὑποψίαις ἦν ἀπολογουμένου καὶ 
“περιπίπτοντος ϑορύβοις πονηροῖς. ἐπειδὴ πλείων τοῦ 

συνήϑους ἐγίγνετο τῇ βουλῇ καϑεξομένῃ χρόνος, éx- 20 
ἤλϑε μετὰ κραυγῆς καὶ περιέστη τὴν σύγκλητον, ἀπαι-- 
τῶν τὸν ἄνδρα καὶ κελεύων ἀφεῖναι. Ζιὸ καὶ Κάτων 
φοβηϑεὶς μάλιστα τὸν ἐκ τῶν ἀπόρων νεωτερισμὸν, οὗ 
τοῦ παντὸς ὑπέκκαυμα πλήϑους ἦσαν ἐν τῷ Καίσαρι 
τὰς ἐλπίδας ἔχοντες ; ἔπεισε τὴν σύγκλητον ἀπονεῖμαι 25 
οιἰτηρέσιον αὐτοῖς ἔμμηνον. ἐξ οὐ δαπάνης μὲν ἕπτα- 
κόσιανι πεντήκοντα μυριάδες ἐνιαύσιοι προσεγένοντο 
τοῖς ἄλλοις ἀναλώμασι, τὸν μέντοι μέγαν ἐν τῷ παρόντι 
φόβον ἔσβεσε περιφανῶς τὸ πολίτευμα τοῦτο, καὶ τὸ 
πλεῖστον ἀπέρρηξε τῆς Καίσαρος δυνάμεως καὶ διεσκέ-- 30 
δασεν ἐν καιρῷ, στρατηγεῖν μέλλοντος καὶ φοβερωτέρον 

διὰ τὴν ἀρχὴν ὄντος. 
24 * 
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IX. Οὐ μὴν ἀπέβη τι ταραχῶδες ἀπ᾽ αὐτῆς, ἀλλὰ 
καὶ τύχη τις ἄχαρις τῷ Καίσαρι συνηνέχϑη περὶ τὸν 
οἶκον. Πόπλιος Κλώδιος ἦν ἀνὴρ γένει μὲν εὐπατρίδης 
καὶ πλούτῳ καὶ λόγῳ λαμπρός, ὕβρει δὲ καὶ ϑρασύτητι 

ὅδ τῶν ἐπὶ βδελυρίᾳ περιβοήτων οὐδενὸς δεύτερος. Ov- 
vog ἦρα Πομπηΐας τῆς Καίσαρος γυναικὸς οὐδὲ αὐτῆς 

ἀκούσης. AAA φυλακαί τε τῆς γυναικωνίτιδος ἀκρι» 
βεῖς ἦσαν, T] τε μήτηρ τοῦ Καίσαρος Δὐρηλία, γυνὴ od 
φρῶν, περιέπουσα τὴν νύμφην &el χαλεπὴν καὶ παρὸ» 

10 κεκινδυνευμένην αὐτοῖς ἐποίει τὴν ἔντευξιν. Ἔστι δὲ 
Ῥωμαίοις 950g ἣν ᾿24γαϑὴν ὀνομάξουσιν, ὥσπερ Ἔλλη- 

veg Γυναικείαν. Καὶ Φρυγες μὲν οἰκειουΐιενοι Μίδα 

μητέρα τοῦ βασιλέως .γενέσϑαι φασί. Ῥωμαῖοι δὲ νύμ- 

φην ΖΙρυάδα Φαύνῳ συνοικήσασαν, Ἕλληνες δὲ τῶν 
15 Ζ“ιονύσου μητέρων τὴν ἄρρητον. Ὅϑεν ἀμπελίνοις τὲ 

τὰς σκηνὰς κλήμασιν ἑξορτάξουσαι κατερέφουσι; καὶ δρά- 
κῶν ἱερὸς παρακαϑίδρυται τῇ ϑεῷ κατὰ τὸν μῦϑον. 

"Avüga δὲ προσελϑεῖν οὐ θέμις οὐδ᾽ ἐπὶ τῆς οἰκέας ys- 

νέσϑαι τῶν ἱερῶν ὀργιαξομένων αὐταὶ δὲ καϑ' ἑαυτὰς 
20 αἵ γυναῖκες. πολλὰ τοῖς Ὀρφικοῖς ὁμολογοῦντα δρᾶν λέ- 

γονται περὶ τὴν ἱερουργίαν. Ὅταν οὖν ὁ τῆς ἑορτῆς 
καϑήκῃ χρόνος, ὑπατεύοντος ἢ στρατηγοῦντος ἀνδρός, 
αὐτὸς μὲν ἐξίσταται καὶ πᾶν τὸ ἄρρεν, ἡ δὲ γυνὴ τὴν 
οὐκέαν παραλαβοῦσα διακοσμεῖ. Καὶ τὰ μέγιστα νύκτωρ 

35 τελεῖται, παιδιᾶς ἀναμεμιγμένης ταῖς παννυχίσι καὶ 

μουσικῆς ἅμα πολλῆς παρούσης. 
X. Ταύτην τότε τὴν ἑορτὴν τῆς Πομπηΐας ἐπιτε- 

λούσης, ὁ Κλώδιος οὕπω γενειῶν καὶ διὰ τοῦτο λήσειν 
οἰόμενος ἐσθῆτα καὶ σκευὴν ψαλτρίας ἀναλαβὼν ἐχώρει,112 

80 νέᾳ γυναικὶ τὴν ὄψιν ἐοικώς. Καὶ ταῖς ϑύραις ἐπιτυ- 
χὼν ἀνεῳγμέναις εἰσήχϑη μὲν ἀδεῶς ὑπὸ τῆς συνει- 
dvíag ϑεραπαινίδος, ἐκείνης δὲ προδραμούσης, ὡς τῇ 
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Πομπηΐα φράσειε, καὶ γενομένης διατριβῆς, περιμένειν 
μὲν ὅπου κατελείφϑη τῷ Κλωδίῳ μὴ καρτεροῦντι, πλα- 
νωμένῳ δ᾽ ἐν οἰκέᾳ μεγάλῃ καὶ περιφεύγοντι τὰ φῶτα 
προσπεσοῦσα τῆς “ὐρηλίας ἀκόλουϑος ὡς δὴ γυνὴ γυ- 
ναῖκα παίζειν προὐκαλεῖτο, καὶ μὴ βουλόμενον εἰς τὸ 5 
μέσον εἷλκε, καὶ τίς ἐστι καὶ πόϑεν ἐπυνθάνετο. Τοῦ 
δὲ Κλωδίου φήσαντος ἄβραν περιμένειν Πομπηΐας, 

αὐτὸ τοῦτο καλουμένην, καὶ τῇ φωνῇ γενομένου κατα- 
φανοῦς, ἡ μὲν ἀκόλουϑος εὐθὺς ἀπεπήδησε κραυγῇ 
πρὸς τὰ φῶτα καὶ τὸν ὄχλον, ἄνδρα πεφωρακέναι βοῶσα, 10 
τῶν δὲ γυναικῶν διαπτοηϑεισῶν ἡ “ὐρηλία τὰ μὲν 
ὄργια τῆς ϑεοῦ κατέπαυσε καὶ συνεκάλυψεν, αὐτὴ δὲ 
τὰς ϑύρας ἀποκλεῖσαι κελεύσασα περιήει τὴν οἰκίαν 
ὑπὸ λαμπάδων ξητοῦσα τὸν Κλώδιον. Εὐοίσκεται δ᾽ 
εἰς οἴκημα παιδίσκης, ἡ συνεισῆλθε, καταπεφευγώς᾽ 15 

καὶ γενόμενος φανερὸς ὑπὸ τῶν γυναικῶν ἐξελαύνεται 
διὰ τῶν ϑυρῶν. Τὸ δὲ πρᾶγμα καὶ νυκτὸς εὐϑὺς αἵ 
γυναῖκες ἀπιοῦσαι τοῖς αὑτῶν ἔφραξον ἀνδράσι. καὶ 
μδϑ᾽ ἡμέραν ἐχώρει διὰ τῆς πόλεως λόγος, ὡς ἀϑέσμοις 
ἐπικεχειρηκότος τοῦ Κλωδίου καὶ δίκην οὐ τοῖς ὑβρι-- 20 
σμένοις μόνον, ἀλλὰ καὶ τῇ πόλει καὶ τοῖς ϑεοῖς ὀφεί- 
λοντος. Ἐγράψατο μὲν οὖν τὸν Κλώδιον εἷς τῶν δη- 
μάρχων ἀσεβείας, καὶ συνέστησαν ἐπ᾽ αὐτὸν οἱ δυνατώ- 
τατοι τῶν ἀπὸ τῆς βουλῆς, ἄλλας ve δεινὰς ἀσελγείας 
καταμαρτυροῦντες καὶ μοιχείαν ἀδελφῆς, ἢ “ευκούυλλῳ 95 

συνῳκήκει. Πρὸς δὲ τὰς τούτων σπουδὰς ὁ δῆμος «v- 
τιτάξας ἑαυτὸν ἤμυνε τῷ Κλωδίῳ, καὶ μέγα πρὸς τοὺς 
δικαστὰς ὄφελος ἣν ἐκπεπληγμένους καὶ δεδοικότας τὸ 
πλῆϑος. Ὁ δὲ Καῖσαρ ἀπεπέμψατο μὲν εὐϑὺς τὴν Πομ- 
πηΐαν, μάρτυς δὲ πρὸς τὴν δίκην κληϑεὶς εὐδὲν ἔφη 80 
τῶν λεγομένων κατὰ τοῦ Κλωδίου γιγνώσκειν. Ὡς δὲ 
τοῦ λόγου παραδόξου φανέντος ὃ κατήγορος ἠρώτησε 
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Πῶς ovv ἀπεπέμψω τὴν γυναῖκα,“ ,,0 “ ἔφη » τὴν 
ἐμὴν ἠξίουν μηδὲ ὑπονοηθϑῆναι."“ ταῦτα, of μὲν οὕτω 
φρονοῦντα τὸν Καίσαρα λέγουσιν εἰπεῖν, ol δὲ τῷ δήμῳ 
χαφιξόμενον ὡρμημένῳ σώξειν τὸν Κλώδιον. ᾿Αἀποφεύ- 

5 γει δ᾽ ovv τὸ ἔγκλημα τῶν πλείστων δικαστῶν συγκε- 
χυμένοις τοῖς γράμμασι τὰς γνώμας ἀποδόντων, ὅπως 
μήτε παρακινδυνεύσωσιν ἐν τοῖς πολλοῖς καταψηφισά- 
μενοι μήτε ἀπολύσαντες ἀδοξήσωσι παρὰ τοῖς ἀρίστοις. 

XI. Ὁ δὲ Καῖσαρ εὐϑὺς ἀπὸ “τῆς στρατηγίας τῶν 
10 ἐπαρχιῶν τὴν Ἰβηρίαν λαβών, ὡς jv δυσδιάϑετον αὐτῷ 

τὸ περὶ τοὺς δανειστὰς ἐνοχλοῦντας ἐξιόντι καὶ κατα- 
βοῶντας, ἐπὶ Κράσσον κατέφυγε πλουσιώτατον ὄντα 

Ῥωμαίων. δεόμενον δὲ τῆς Καίσαρος ἀκμῆς καὶ ϑερμό- 
τητος ἐπὶ τὴν πρὸς Πομπήϊον ἀντιπολιτείαν. ᾿άναδεξα- 

15 μένου δὲ τοῦ Κράσσου τοὺς μάλιστα χαλεποὺς καὶ ἀπα- 
ραιτήτους τῶν δανειστῶν καὶ διεγγυήσαντος ὀκτακοσίων 
καὶ τριάκοντα ταλάντων, οὕτως ἐξῆλϑεν ἐπὶ τὴν ἐπ- 
αρχίαν. Δέγεται δὲ, τὰς άλπεις ὑπερβάλλοντος αὐτοῦ 
καὶ πολέχνιόν τι βαρβαρικὸν οἰκούμενον ὑπὸ ἀνθρώπων 

0 παντάπασιν ὀλίγων καὶ λυπρὸν παρερχομένου, τοὺς 
ἑταίρους ἅμα γέλωτι καὶ μετὰ παιδιᾶς Ἦ που“ φάναι 
»κἀνταῦϑαά τινές εἰσιν ὑπὲρ ἀρχῶν φιλοτιμίαι καὶ περὶ 
πρωτείων ἄμιλλαι καὶ φϑόνοι τῶν δυνατῶν πρὸς ἀλλή- 
Aovg;* τὸν δὲ Καίσαρα σπουδάσαντα πρὸς αὐτοὺς εἰ- 

"δ πεῖν Ἐγὼ μὲν ἐβουλόμην παρὰ τούτοις εἶναι μᾶλλον 
πρῶτος ἢ παρὰ Ῥωμαίοις δεύτερος.“ Ὁμοίως δὲ πάλιν 
ἐν ᾿Ιβηρίᾳ σχολῆς οὔσης ἀναγινώσκοντά τι τῶν περὶ 
᾿Δλεξάνδρου γεγραμμένων σφόδρα γενέσϑαι πρὸς ἑαυτῷ 
πολὺν χρόνον, εἶτα καὶ δακρῦσαι" τῶν δὲ φίλων 9av- 113 

380 μασάντων τὴν αἰτίαν εἰπεῖν". Οὐ δοκεῖ ὑμῖν ἄξιον εἷ-- 
vaL λύπης, εἰ τηλικοῦτος μὲν ὧν ᾿Δλέξανδρος ἤδη 
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τοσούτων ἐβασίλευεν, ἐμοὶ δὲ λαμπρὸν οὐδὲν οὔπω πέ- 
mox. ; 

ΧΙ. Τῆς γοῦν Ἰβηρίας ἐπιβὰς εὐθὺς qv ἐνεργός, 
ὥσϑ' ἡμέραις ὀλίγαις δέκα σπείρας συναγαγεῖν προς 
ταῖς πρότερον οὔσαις εἴκοσι͵ καὶ στρατεύσας ἐπὶ Καλαΐ- 5 
xovg καὶ Δυσιτανοὺς κρατῆσαι καὶ προελϑεῖν ἄχρι τῆς 
ἔξω ϑαλάσσης τὰ μὴ πρότερον ὑπακούοντα Ῥωμαίοις 
ἔϑνη καταστρεφόμενος. Θέμενος δὲ τὰ τοῦ πολέμου 
καλῶς οὐ χεῖρον ἐβράβευε τὰ τῆς εἰρήνης, ὁμονοιάν τε 
ταῖς πόλεσι καϑιστὰς καὶ μάλιστα τὰς τῶν χρεωφειλε-- 10 
τῶν καὶ δανειστῶν ἰώμενος διαφοράς. Ἔταξε γὰρ τῶν 
προσιόντων τοῖς ὀφείλουσι καϑ' ἕκαστον ἐνιαυτὸν δύο 
μὲν μέρη τὸν δανειστὴν ἀναιρεῖσϑαι, τῷ δὲ λοιπῷ χρῆ- 
σϑαι τὸν δεσπότην, ἄχρι ἂν οὕτως ἐκλυϑῇ τὸ δάνειον. 
Ἐπὶ τούτοις εὐδοκιμῶν ἀπηλλάγη τῆς ἐπαρχίας, αὐτός 15 
τε πλούσιος γεγονὼς καὶ τοὺς στρατιώτας ὠφεληκὼς 
ἀπὸ τῶν στρατειῶν καὶ προσηγορευμένος αὐτοκράτωρ 
ὑπ᾽ αὐτῶν. 

ΧΠΙ. Ἐπεὶ δὲ τοὺς μὲν μνωμένους ϑοίαμβον ἔξω 
διατρίβειν ἔδει. τοὺς δὲ μετιόντας ὑπατείαν παρόντας 20 
ἐν τῇ πόλει τοῦτο πράττειν, ἐν τοιαύτῃ γεγονὼς ἀντι- 
νομέᾳ καὶ πρὸς αὐτὰς τὰς ὑπατικὰς ἀφιγμένος ἀρχαιρε- 
σίας ἔπεμψε πρὸς τὴν σύγκλητον αἰτούμενος αὐτῷ δο- 
ϑῆναι παραγγέλλειν εἰς ὑπατείαν ἀπόντι διὰ τῶν φίλων. 
Κάτωνος δὲ πρῶτον μὲν ἰσχυριξομένου τῷ νόμῳ πρὸς 25 
τὴν ἀξίωσιν, εἶτα, ὡς ἑώρα πολλοὺς τεϑεραπευμένους 
ὑπὸ τοῦ Καίσαρος, ἐκκρούσαντος τῷ χρόνῳ τὸ πρᾶγμα 
καὶ τὴν ἡμέραν ἐν τῷ λέγειν κατατρίψαντος,. ἔγνω τὸν 
ϑρίαμβον ἀφεὶς 0 Καῖσαρ ἔχεσϑαι τῆς ὑπατείας καὶ 

παρελϑὼν εὐθὺς ὑποδύεται πολίτευμά τι πάντας &v. 30 

ϑρώπους ἐξαπατῆσαν πλὴν Κάτωνος. Ἦν δὲ τοῦτο 
διαλλαγὴ Πομπηΐου καὶ Κράσσου τῶν μέγιστον ἐν τῇ 
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πόλει δυναμένων" ovg συναγαγὼν ὁ Καῖσαρ εἰς φιλέαν 
ἐκ διαφορᾶς, καὶ τὴν ἀπ᾽ ἀμφοῖν συνενεγκάμενος lGyvv 
εἰς ἑαυτόν ἔργῳ φιλάνϑρωπον ἔχοντι προσηγορίαν ἔλαϑε 
μδταστήσας τὴν πολιτείαν. Οὐ γάρ, ὡς οἷ πλεῖστοι vo- 

ὅ μίξουσιν, ἡ Καίσαρος καὶ Πομπηΐου διαφορὰ τοὺς ἐμ- 
φυλίους ἀπειργάσατο πολέμους. ἀλλὰ μᾶλλον ἡ φιλία, 

συστάντων ἐπὶ καταλύσει τῆς ἀριστοκρατίας τὸ πρῶτον, 

εἶτα οὕτως καὶ πρὸς ἀλλήλους διαστάντων. Κάτωνι δὲ 
πολλάκις τὰ μέλλοντα προϑεσπίξοντι περιῆν δυσκόλου 

ιομὲν ἀνθρώπου τότε καὶ πολυπράγμονος, ὕστερον δὲ 
φρονίμου μέν, οὐκ εὐτυχοῦς δὲ συμβούλου λαβεῖν δόξαν. 

XIV. Ov μὴν ἀλλ᾽ ὁ Καῖσαρ ἐν μέσῳ τῆς Κράσσου 
καὶ Πομπηΐου φιλίας δορυφορούμενος ἐπὶ τὴν ὑπατείαν 
κατήχϑη᾽ καὶ λαμπρῶς ἀναγορευϑιεὲὶς μετὰ Καλπουρ- 

Ἰόνίου Βύβλου καὶ καταστὰς εἰς τὴν ἀρχὴν εὐϑὺς εἰσέ- 
QeQe νόμους οὐχ ὑπάτῳ προσήκοντας. ἀλλὰ δημάρχῳ 
τινὶ ϑρασυτάτῳ. πρὸς ἡδονὴν τῶν πολλῶν κληρουχίας 
τινὰς χώρας καὶ διανομὰς εἰσηγούμενος. Ἐν δὲ τῇ βουλῇ 
τῶν καλῶν τε καὶ ἀγαϑῶν ἀντικρουσάντων πάλαι δεό- 

20 μενος προφάσεως ἀνακραγὼν καὶ μαρτυράμενος, ὡς εἰς 
τὸν δῆμον ἄκων ἐξελαύνοιτο ϑεραπεύσων ἐκεῖνον ἐξ 
ἀνάγκης ὕβρει καὶ χαλεπότητι τῆς βουλῆς, πρὸς αὐτὸν 
ἐξεπήδησε᾽ καὶ περιστησάμενος ἔνϑεν μὲν Κράσσον, 
ἔνϑεν δὲ Πομπήϊον, ἠρώτησεν, εἰ τοὺς νόμους ἐπαι- 

25 νοῖεν. "Exowsiv δὲ φασκόντων͵ παρεκάλει βοηϑεῖν ἐπὶ 
τοὺς ἐνίστασϑαι μετὰ ξιφῶν ἀπειλοῦντας. Ἐκεῖνοι δὲ 
ὑπισχνοῦντο" Πομπήϊος δὲ καὶ προσεπεῖπεν. ὡς ἀφί- 
ξοιτο πρὸς τὰ ξίφη. μετὰ τοῦ ξίφους καὶ ϑυρεὸν κομί- 
ἕξων. Ἐπὶ τούτῳ τοὺς μὲν ἀριστοκρατικοὺς ἠνίασεν, οὐκ 

80 ἀξίαν τῆς περὶ αὐτὸν αἰδοῦς, οὐδὲ τῆς πρὸς τὴν σύγ- 
κλητον εὐλαβείας πρέπουσαν. ἀλλὰ μανικὴν καὶ μειρα- 
κιώδη φωνὴν ἀκούσαντας, 0 δὲ δῆμος ἤσϑη. Καῖσαρ 
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114 δὲ μειξόνως ἔτι τῆς Πομπηΐου δυνάμεως ὑποδραττόμε- 

νος, ἦν γὰρ αὐτῷ Ἰουλία ϑυγάτηρ ἐγγεγυημένη Σερ- 

ουϊλέῳ Καιπίωνι; ταύτην ἐνεγγύησε Πομπηΐῳ, τὴν δὲ 

Πομπηΐον τῷ Σερουϊλίῳ δώσειν ἔφησεν, οὐδὲ αὐτὴν 
ἀνέγγυον οὖσαν, ἀλλὰ Φαύστῳ τῷ Σύλλα παιδὶ καϑω- 5 
μολογημένην. Ὀλίγῳ δὲ ὕστερον Καῖσαρ ἠγάγετο Καλ- 
πουρνίαν ϑυγατέρα Πείσωνος, τὸν δὲ Πείσωνα κατέ- 
στησεν ὕπατον εἰς τὸ μέλλον, ἐνταῦϑα δὴ καὶ σφόδρα 
μαρτυρομένου Κάτωνος καὶ βοῶντος οὐκ ἀνεκτὸν εἶναι, 
γάμοις διαμαστροπξυομένης τῆς ἡγεμονίας καὶ διὰ γυ- 10 
ναίων εἰς ἐπαρχίας καὶ στρατεύματα καὶ δυνάμεις ἀλ-- 
λήλους ἀντεισαγόντων. Ὁ μὲν οὖν συνάρχων τοῦ Καί- 
σαρος Βύβλος, ἐπεὶ κωλύων τοὺς νόμους οὐδὲν ἐπέραι- 

v&v , ἀλλὰ πολλάκις ἐκινδύνευε μετὰ Κάτωνος ἐπὶ τῆς 
ἀγορᾶς ἀποθανεῖν, ἐγκλεισάμενος οἴκοι τὸν τῆς ἀρχῆς 15 
χρόνον διετέλεσε. ἸΠομπήϊος δὲ γήμας εὐθὺς ἐνέπλησε 

τὴν ἀγορὰν ὅπλων καὶ συνεπεκύρου τῷ δήμῳ τοὺς νό- 
μους, Καίσαρι δὲ τὴν ἐντὸς ᾿άλπεων καὶ τὴν ἐχτὸς ἅπα- 

σαν Κελτικὴν προσϑεὶς τὸ Ἰλλυρικὸν μετὰ ταγμάτων 

τεσσάρων εἰς πενταἑξτίαν. Κάτωνα μὲν ovv ἐπιχειρή- 20 
σαντα τούτοις ἀντιλέγειν ἀπῆγεν sig φυλακὴν o Kaoi- 
Gg, οἰόμενος αὐτὸν ἐπικαλέσεσθαι τοὺς δημάρχους" 
ἐκείνου δὲ ἀρώνου βαδίζοντος ὁρῶν ὁ Καῖσαρ οὐ μό- 
νον τοὺς κρατίστους δυσφοροῦντας,. ἀλλὰ καὶ τὸ δημο-- 
τικὸν αἰδοῖ τῆς Κάτωνος ἀρετῆς σιωπῇ καὶ μετὰ κατη- 35 
φϑίας ἑπόμενον, αὐτὸς ἐδεήϑη κρύφα τῶν δημάρχων 
ἑνὸς ἀφελέσϑαι τὸν Κάτωνα. Τῶν δὲ ἄλλων συγκλη- 
τικῶν ὀλίγοι παντάπασιν αὐτῷ συνήεσαν εἰς βουλήν, 
οἱ δὲ λοιποὶ δυσχεραίνοντες ἐκποδὼν ἦσαν. Εἰπόντος 

às Κονσιδίου τινὸς τῶν σφόδρα γερόντων, ὡς φοβού-- 80 
μενοι τὰ ὅπλα καὶ τοὺς στρατιώτας οὐ συνέρχοιντο.., Τί 
ovv ἔφη ὁ Καῖσαρ ,,οὐ καὶ σὺ ταῦτα δεδιὼς οἰκου-- 
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ρεῖς , 4 xol ὁ Κονσίδιος εἶπεν" ..Ὅτι us ποιεῖ μὴ φοβεῖ- 
σϑαι τὸ γῆρας" ὁ γὰρ ἔτι λειπόμενος βίος οὗ πολλῆς 
ὀλίγος ὧν δεῖται προνοίας.“ Αἴσχιστον δὲ τῶν τότὲ xo- 
λιτευμάτων ἔδοξεν ἐν τῇ Καίσαρος ὑπατείᾳ δήμαρχον 

6 αἱρεϑῆναι Κλώδιον ἐκεῖνον. ὑφ᾽ ov τὰ περὶ τὸν γάμον 
καὶ τὰς ἀπορρήτους παρενομήϑη παννυχίδας. Ἡιρέϑη 
δὲ ἐπὶ τῇ Κικέρωνος καταλύσει" καὶ Καῖσαρ οὐ πρό- 
τερον ἐξῆλϑεν ἐπὶ τὴν στρατιὰν ἢ καταστασιάσαι Κι- 
κέρωνα μετὰ Κλωδίου καὶ συνεκβαλεῦν ἐκ τῆς Ἰταλίας. 

Ι0. ΧΥ͂. Τοιαῦτα μὲν οὖν λέγεται γενέσϑαι τὰ πρὸ τῶν 
Γαλατικῶν. Ὁ δὲ τῶν πολέμων, ovg ἐπολέμησε μετὰ 
ταῦτα, καὶ τῶν στρατειῶν, αἷς ἡμερώσατο τὴν Κελτι- 
κὴν, χρόνος, ὥσπερ ἄλλην ἀρχὴν λαβόντος αὐτοῦ καὶ 
καταστάντος εἰς ἑτέραν τινὰ βίου καὶ πραγμάτων και-- 

l5 νῶν 000v, οὐκ ἔστιν ὅτου τῶν μάλιστα τεϑαυμασμένων 
ἐφ᾽ ἡγεμονίᾳ καὶ μεγέστων γεγονότων ἀπολείποντα πο- 
λεμιστὴν καὶ στρατηλάτην ἀπέδειξεν αὐτόν, ἀλλ᾽ εἴτε 
Φαβίους καὶ Σκηπίωνας καὶ Μετέλλους καὶ τοὺς κατ᾽ 

αὐτὸν ἢ μικρὸν ἔμπροσϑεν αὐτοῦ. Σύλλαν καὶ Μάριον 
20 ἀμφοτέρους τὸ Δευκούλλους ἢ καὶ Πομπήϊον αὐτόν, οὗ 

κλέος ὑπουράνιον ἤνϑει τότε παντοίας περὶ πόλεμον 
ἀρετῆς, παραβάλοι τις, αἱ Καίσαρος ὑπερβάλλουσι πρά- 
ξεις τὸν μὲν χαλεπότητι τόπων, ἐν οἷς ἐπολέμησε, τὸν 
δὲ μεγέϑει χώρας, ἣν προσεκτήσατο, τὸν δὲ πλήϑει καὶ 

25 βίᾳ πολεμίων, οὖς ἐνίκησε. τὸν δὲ ἀτοπίαις καὶ ἀπι- 
στίαις ἠϑῶν, à καϑωμίλησε, τὸν δὲ ἐπιεικδίᾳ καὶ πρᾳό- 

"m πρὸς τοὺς ἁλισκομένους. τὸν δὲ δώροις καὶ χάρισι 
πρὸς τοὺς συστρατευομένους, πάντας δὲ τῷ πλεέστας 
μεμαχῆσϑαι μάχας καὶ πλείστους ἀνῃρηκέναι τῶν ἀν- 

30 τιταχϑέντων. Ἔτη γὰρ οὐδὲ δέκα πολεμήσας περὶ Γα- 

λατέαν πόλεις μὲν ὑπὲρ ὀκτακοσίας κατὰ κράτος εἷλεν, 119 

ἔϑνη δὲ ἐχειρώσατο τριακόσια, μυριάσι δὲ παραταξάμε-- 



I' KAIXAL. 379 

vog axr& μέρος τριακοσίαις ἑκατὸν μὲν ἐν χερσὶ διέ- 
φϑειρεν, ἄλλας δὲ τοσαύτας ἐξώγρησεν. 

" 2. V M , - , , 
XVI. Βυνοίᾳ δὲ καὶ προϑυμίᾳ στρατιωτῶν ἔχρη- 

Geo τοσαύτῃ περὶ αὑτὸν, ὡστὲ τοὺς ἑτέρων μηδὲν ἐν 
ταῖς ἄλλαις στρατείαις διαφέροντας ἀμάχους καὶ &vv-5 
ποστάτους φέρεσϑαι πρὸς πᾶν δεινὸν ὑπὲρ τῆς Καίσα- 

,ὔ v 5 » NL. , e 2 € ' 
ρος δόξης. Oiog ἣν τοῦτο μὲν ᾿Ακίλιος, Og ἐν τῇ περὶ 

“Μασσαλίαν ναυμαχίᾳ νεὼς πολεμίας ἐπιβεβηκὼς τὴν 

μὲν δεξιὰν ἀπεκόπη χεῖρα μαχαίρᾳ, τῇ δὲ ἑτέρᾳ τὸν 
ϑυρεὸν οὐκ ἀφῆκεν, ἀλλὰ τύπτων εἰς τὰ πρόσωπα τοὺς 10 
πολεμίους ἀπέστρεψε πάντας καὶ τοῦ σκάφους ἐπεκρά- 
τησε" τοῦτο δὲ Κάσσιος Σκεύας, ὃς ἐν τῇ περὶ Ζυρρά- 
χίον μάχῃ τὸν ὀφϑαλμὸν ἐκκοπεὶς τοξεύματι, τὸν δὲ 
ὦμον ὑσσῷ καὶ τὸν μηρὸν ἑτέρῳ διεληλαμένος, τῷ δὲ 

᾿ - - δ il 4 , 3 2 

ϑυρεῷ βελῶν ἑκατὸν καὶ τριάκοντα πληγὰς ἀναδεδεγ-- 18 
/ δ , 

p&vog, ἐκάλει τοὺς πολεμίους ὡς παραδωσῶν ἑαυτὸν. 

ΖΔυεῖν δὲ προσιόντων, τοῦ μὲν ἀπέκοψε τὸν ὦμον τῇ 
μαχαέρᾳ, τὸν δὲ κατὰ τοῦ προσώπου πατάξας ἀπέστρε-- 

EE Y , » , , , 3 
Vev, αὐτὸς δὲ διεσωϑη τῶν οἰκείων περιόχοντῶν. Ev 

δὲ Βρεττανίᾳ τῶν πολεμίων εἰς τόπον ἑλώδη καὶ μεστὸν 20 
ὑδάτων ἐμπεσοῦσι τοῖς πρώτοις ταξιάρχοις ἐπιϑεμένων 

στρατιώτης, Καίσαρος αὐτοῦ τὴν μάχην ἐφορῶντος, 
ὠσάμενος εἰς μέσους καὶ πολλὰ καὶ περίοπτα τόλμης 
ἀποδειξάμενος ἔργα τοὺς μὲν ταξιάρχους ἔσωσε, τῶν 

, , » 0v n -— 2 t - € βαρβαρῶν φυγοντῶν, «avrog δὲ χαλεπῶς ἐπὶ πᾶσι δια-- 25 

βαίνων ἔρριψεν ἑαυτὸν εἰς δεύματα τελματώδη, καὶ μό- 
Aug ἄνευ τοῦ ϑυρεοῦ, τὰ μὲν vqyousvog, τὰ δὲ βαδί- 

.,, d A -- b M ^ 
Gov, διεπέρασε. Θαυμαξόντων δὲ τῶν περὶ vov Καί- 

σαρα καὶ μετὰ χαρᾶς καὶ κραυγῆς ἀπαντώντων, αὐτὸς 
εὖ μάλα κατηφὴς καὶ δεδακρυμένος προσέπεσε τῷ Καί- 80 
σαρι,συγγνωμην αἰτούμενος ἐπὶ τῷ προέσϑαι τὸν ϑυ-- 
géov. Ἐν δὲ Λιβύῃ ναῦν ἑλόντες oí περὶ Σκηπίωνα 
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, e ; 2 
Καίδαροξ, ἐν ἢ Γράνιος Πέτρων ἐπέπλει ταμίας &mo- 
δε f ὺς μὲν ἄλλους é ὕντο λεί ὃ δὲ εδειγμένος. τοὺς μὲν ἄλλους ἐποιοῦντο λείαν. τῷ δὲ 

, , M 2, e ἢ , e 

ταμίᾳ διδόναι τὴν σωτηρίαν ἔφασαν. Ο δὲ εἰπῶν,, ov 
» , /, 3 , ? M , 

τοῖς Καίδαρος στρατιώταις ov λαμβανειν, ἀλλὰ διδόναι 
d ^ Li , * 

5 σωτηρίαν ἔϑος ἐστίν, ἑαυτὸν τῷ ξίφει πατάξας ἀνεῖλε. 
XVIL Τὰ δὲ τοιαῦτα λήματα καὶ τὰς φιλοτιμίας 

2" 3 , ἢ ΄ ^ w M 

αὐτὸς ἀνέϑρεψε xal xovsoxsvacs Καῖσαρ. πρῶτον μὲν 
^w - 2 E e 

τῷ χαρέξεσϑαι καὶ τιμᾶν ἀφειδῶς ἐνδεικνύμενος, Oti 
τὸν πλοῦτον οὐκ εἰς τρυφὴν ἰδέαι οὐδέ τινας ἡδυπα- 

, bd 2 3 - 3 
l0 ϑείας ἐκ τῶν πολέμων ἁϑροίξει. κοινὰ δὲ ἀϑλα τῆς «v- 

΄ 2 ? x , 2. ΓΚ Y δραγαϑίέας παρ' αὐτῷ φυλασσόμενα ἀπόκειται καὶ 
2 ld “- ^ P4 μέτεστιν ἐκείνῳ τοῦ πλουτεῖν oco τοῖς ἀξίοις τῶν στρα- 

τιωτῶν δίδωσιν" ἔπειτα τῷ πάντα μὲν κίνδυνον ἑκὼν 
e - ; 

υφίστασϑαι, πρὸς μηδένα δὲ τῶν πόνων ἀπαγορεύειν. 
' 5 - 

t5 Τὸ μὲν ovv φιλοκίνδυνον οὐκ ἐθαύμαξον αὐτοῦ διὰ τὴν 
e - » 

φιλοτιμέαν" ἡ δὲ τῶν πόνων ὑπομονὴ παρὰ τὴν τοῦ 
, ^ 

σώματος δύναμιν ἐγκαρτερεῖν δοκοῦντος ἐξέπληττεν, 
er 1 ^ , οτι καὶ τὴν ἕξιν ὧν ἰσχνὸς καὶ τὴν σάρκα λευκὸς καὶ 
δ N A , -. ἁπαλὸς καὶ τὴν κεφαλὴν νοσώδης καὶ τοῖς ἐπὶ τοῖς ém- 

20 ληπτικοῖς ἔνοχος, ἐν Κορδύβῃ πρῶτον αὐτῷ τοῦ πά- 
ς , 

ϑους, ὡς λέγεται. τούτου προσπεσόντος. οὐ μαλακέας 
, M 2 3 ' , 

ἐποιήσατο τὴν ἀρρωστίαν πφόφασιν, ἀλλὰ “ϑεραπείαν 
- ^ τῆς ἀρρωστίας τὴν στρατείαν, ταῖς ἀτρύτοις ὁδοιπορίαις 

» 3 » - καὶ ταῖς εὐτελέσι διαίταις καὶ τῷ ϑυραυλεῖν ἐνδελεχῶς 
z M P 2 - - 25 καὶ ταλαιπωρεῖν ἀπομαχόμενος τῷ πάϑει καὶ τὸ σῶμα 

- , - 

τηρῶν δυσαλωτον. Ἐκοιμᾶτο μέν γε τοὺς πλείστους 
er 2 Ἃ » ) 7 
ὕπνους ἕν ὀχήμασιν ἡ φορξίοις, εἰς πρᾶξιν τὴν ἀνα- 

/ ? X zmovow κατατιϑέμενος, ὠχεῖτο δὲ ue9' ἡμέραν ἐπὶ τὰ 
7 N ^ 

φρούρια καὶ τὰς πόλεις καὶ τοὺς χάρακας. ἑνὸς αὐτῷ 
, Al ^ e , 80 θυγκαϑημένου παιδὸς τῶν ὑπογράφειν ἅμα διώκοντος 

] , ^ 3 ΄ 
εἰθισμένων. ἕνος δ᾽ ἐξόπισϑεν ἐφεστηκότος στρατιώτου 

, , , 

ξέφος ἔχοντος. Συντόνως δὲ ἥλαυνεν οὕτως. ὥστε τὴν 116 
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πρώτην ἔξοδον ἀπὸ Ῥώμης ποιησάμενος ὀγδοαῖος ἐπὶ 
τὸν Ῥοδανὸν ἐλθεῖν. Τὸ μὲν οὖν ἱππεύειν ἐκ παιδὸς 
ἦν αὐτῷ ῥάδιον᾽ εἴϑιστο γὰρ εἰς τοὐπίσω τὰς χεῖρας 
ἀπάγων καὶ τῷ νώτῳ περιπλέκων ἀνὰ κράτος ἐλαύνειν 
τὸν ἵππον. Ἐν ἐκείνῃ δὲ τῇ στρατείᾳ προσεξήσκησεν 5 
ἵἱππαξόμενος τὰς ἐπιστολὰς ὑπαγορεύειν καὶ δυσὶν ὁμοῦ 

γράφουσιν ἐξαρκεῖν, ὡς δὲ Ὄππιός φησι. καὶ πλείοσι. 
“έγεται δὲ καὶ τὸ διὰ γραμμάτων τοῖς φίλοις ὁμιλεῖν 
Καίσαρα πρῶτον μηχανήσασϑαι, τὴν κατὰ πρόσωπον 
ἔντευξιν ὑπὲρ τῶν ἐπειγόντων τοῦ καιροῦ διά τε πλῆ- 10 
ϑος ἀσχολιῶν καὶ τῆς πόλεως τὸ μέγεϑος μὴ περιμένον-- 
τος. Τῆς δὲ περὶ τὴν δίαιταν εὐκολίας κἀκεῖνο ποιοῦν-- 
ται σημεῖον, ὅτι, τοῦ δειπνίξζοντος αὐτὸν ἐν Μεδιολάνῳ 

ξένου Οὐαλλερίου Δέοντος παραϑέντος ἀσπάραγον καὶ 
μύρον ἀντ ἐλαίου καταχέαντος, αὐτὸς μὲν ἀφελῶς [ὃ 
ἔφαγε, τοῖς δὲ φέλοις δυσχεραίνουσιν ἐπέπληξεν. 
Ἤρκει γὰρ“ ἔφη ..τὸ μὴ χρῆσϑαι τοῖς ἀπαρέσκουσιν᾽" 
ὁ δὲ τὴν τοιαύτην ἀγροικίαν ἐξελέγχων αὐτός ἐστιν 
ἄγροικος.“ Ἐν ὁδῷ δέ ποτε συνελασϑεὶς ὑπὸ χειμῶνὸς 

εἰς ἔπαυλιν ἀνθρώπου πένητος, ὡς οὐδὲν εὗρε πλέον 30 
οἰκήματος ἑνὸς γλίσχρως ἕνα δέξασϑαι δυναμένου, πρὸς 
τοὺς qíAovg εἰπών. ὡς τῶν μὲν ἐντίμων παραχωρητέον 
εἴη τοῖς κρατίστοις, τῶν δὲ ἀναγκαίων τοῖς ἀσϑενεστά- 
τοις. Ὄππιον ἐκέλευσεν ἀναπαύσασϑαι᾽ αὐτὸς δὲ μετὰ 
τῶν ἄλλων ὑπὸ τῷ προστεγέῳ τῆς ϑύρας ἐκάϑευδὲεν. 26 

XVIIL "444& γὰρ ὁ μὲν πρῶτος αὐτῷ τῶν Κελτικῶν 
πολέμων πρὸς Ἐλβηττίους συνέστη καὶ Tvyvoivovs , οὗ 
τὰς αὑτῶν δώδεκα πόλεις καὶ κώμας τετρακοσίας ἐμ-- 
πρήσαντες ἐχώρουν πρόσω διὰ τῆς ὑπὸ Ρωμαίους Γαλα- 
τίας, ὥσπερ πάλαι Κίμβροι καὶ Τεύτονες. οὔτε τόλμαν 80 
ἐκείνων ὑποδεέστεροι δοκοῦντες εἶναι καὶ πλῆϑος ὅμα- 
λῶς τριάκοντα μὲν αἱ πᾶσαι μυριάδες ὄντες, εἴκοσι δὲ 
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αἱ μαχόμεναι μιᾶς δέουσαι. Τούτων Τιγυρίνους μὲν 
οὐκ αὐτός. ἀλλὰ Δαβιηνὸς πεμφϑεὶς ὑπ’ αὐτοῦ περὶ 
τὸν ΄ἄραρα ποταμὸν συνέτριψεν, Ελβηττίων δὲ αὐτῷ 
πρός τινα πόλιν φίλην ἄγοντι τὴν στρατιὰν καϑ' ὁδὸν 

5 ἀπροσδοκήτως ἐπιϑεμένων φϑάσας ἐπὶ χωρέον καρτερὸν 
κατέφυγε. Κἀκεῖ συναγαγὼν καὶ παρατάξας τὴν δύνα- 
μιν; ὡς ἵππος αὐτῷ προσήχϑη Τούτῳ μὲν“ ἔφη yv 
κήσας χρήσομαι. πρὸς τὴν δέωξιν; νῦν δὲ ἴωμεν ἐπὶ τοὺς 
πολεμίους "““ καὶ πεξὸς ὁρμήσας ἐνέβαλε. Χρόνῳ δὲ καὶ 

t0 χαλεπῶς ὠσάμενος τὸ μάχιμον περὶ ταῖς ἁμάξαις καὶ τῷ 
χάρακι τὸν πλεῖστον ἔσχε πόνον, οὐκ αὐτῶν μόνων 
ὑφισταμένων ἐκεῖ καὶ μαχομένων, ἀλλὰ καὶ παῖδες αὖ- 
τῶν καὶ γυναῖκες ἀμυνόμενοι μέχρι ϑανάτου συγκατε- 
κόπησαν, ὥστε τὴν μάχην μόλις εἰς μέσας νύκτας τε- 

ι5λευτῆσαι. Καλῷ δὲ τῷ τῆς νίκης ἔργῳ κρεῖττον ἐπέ- 
ϑηκε τὸ συνοικίσαι τοὺς διαφυγόντας ἐκ τῆς μάχης τῶν 
πδριόντων βαρβάρων καὶ καταναγκάσαι τὴν χώραν 
ἀναλαβεῖν, ἣν ἀπέλιπον, καὶ τὰς πόλεις, ἃς διέφϑειραν, 
ὄντας ὑπὲρ δέκα μυριάδας. Ἔπραξε δὲ τοῦτο δεδιὼς 

“ομὴ τὴν χῶραν ἔρημον γενομένην οἵ Γερμανοὶ διαβάντες 
κατάσχωσι. 

XIX. Ζεύτερον δὲ πρὸς Γερμανοὺς ἄντικρυς ὑπὲρ 
Κελτῶν ἐπολέμησε, καίτοι τὸν βασιλέα πρότερον αὐτῶν 
᾿Δριόβιστον ἐν Ῥώμῃ σύμμαχον πεποιημένος" &AX ἦσαν 

25 ἀφόρητοι τοῖς ὑπηκόοις αὐτοῦ γείτονες, καὶ καιροῦ πα- 
ραδόντος οὐκ ἂν ἐδόκουν ἐπὶ τοῖς παροῦσιν ἀτρεμήσειν, 
ἀλλ᾽ ἐπινεμήσεσϑαι καὶ καϑέξειν τὴν Γαλατίαν. Ὁρῶν 
δὲ τοὺς ἡγεμόνας ἀποδειλιῶντας, καὶ μάλιστα ὅσοι τῶν 
ἐπιφανῶν καὶ νέων αὐτῷ συνεξῆλθον ὡς δὴ τρυφῇ χρη- 

80 σόμενον καὶ χρηματισμῷ τῇ μετὰ Καίσαρος στρατείᾳ, 111 
συναγαγὼν εἰς ἐκκλησίαν ἐκέλευσεν ἀπιέναι καὶ μὴ κιν- 
δυνεύειν παρὰ γνώμην οὕτως ἀνάνδρως καὶ μαλακῶς 
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ἔχοντας, αὐτὸς δὲ ἔφη τὸ δέκατον τάγμα μόνον παρα- 
λαβὼν ἐπὶ τοὺς βαρβάρους πορεύσεσϑαι. μήτε κρείττοσι 
μέλλων Κίμβρων μάχεσϑαι. πολεμίοις μήτε αὐτὸς ὧν 

Μαρίου. χεέρων στρατηγός. Ἐκ τούτου τὸ μὲν δέκατον 
τάγμα πρεσβευτὰς ἔπεμψε πρὸς αὐτὸν χάριν ἔχειν ὁμο-- 5 

λογοῦντες, τὰ δὲ ἄλλα τοὺς ἑαυτῶν ἐκάκιξον ἡγεμόνας, 
ὁρμῆς δὲ καὶ προϑυμίας γενόμενοι πλήρεις ἅπαντες 
ἠκολούϑουν ὁδὸν ἡμερῶν πολλῶν, ἕως ἐν διακοσίοις 
τῶν πολεμίων σταδίοις κατεστρατοπέδευσαν. Ἦν μὲν 
οὖν ὅ τι καὶ πρὸς τὴν ἔφοδον αὐτὴν ἐτέϑραυστο τῆς 10 
γνώμης τοῦ Αφιοβίστου. Γερμανοῖς γὰρ ἐπιϑήσεσϑαι 

Ῥωμαίους, ὧν ἐπερχομένων οὐκ ἂν ἐδόκουν ὑποστῆναι, 
μὴ προσδοκήσας ἐθαύμαξε τὴν Καίσαρος τόλμαν καὶ τὸν. 

στρατὸν ἑώρα τεταραγμένον. Ἔτι δὲ μᾶλλον αὐτοὺς 
ἤμβλυνε τὰ μαντεύματα τῶν ἱερῶν γυναικῶν; αὖ ποτα-- 15 

μῶν δίναις προσβλέπουσαι καὶ ῥευμάτων ἑλιγμοῖς. καὶ 

ψόφοις τεκμαιφόμεναι προεϑέσπιξον, οὐκ ἐῶσαι μάχην 
τίϑεσϑαι πρὶν ἐπιλάμψαι, νέαν σελήνην. Ταῦτα τῷ 

Καίσαρι πυνϑανομένῳ καὶ τοὺς Γερμανοὺς ἡσυχάξον- 

τας ὁρῶντι καλῶς ἔχειν. ἔδοξεν ἀπροϑύμοις οὖσιν αὖ-- 90 
τοῖς συμβαλεῖν μᾶλλον ἢ τὸν ἐκείνων ἀναμένοντα και-- 

ρὸν καϑῆσϑαι. Καὶ προσβολὰς ποιούμενος τοῖς ἐρύμασι 
καὶ λόφοις, ἐφ᾽ ὧν ἐστρατοπέδευον, ἐξηγρέαινε καὶ πα- 
ρώξυνε καταβάντας πρὸς ὀργὴν διαγωνίσασϑαι. Γενο- 
μένης δὲ λαμπρᾶς τροπῆς αὐτῶν ἐπὶ σταδίους τετρακο-- 25 
σίους ἄχρι τοῦ Ῥήνου διώξας κατέπλησε τοῦτο πᾶν νε- 
κρῶν τὸ πεδίον καὶ λαφύρων. ᾿Δριόβιστος δὲ φϑάδας 

μετ᾽ ὀλίγων διεπέρασε τὸν Ῥῆνον" ἀριϑμὸν δὲ νεκρῶν 
“μυριάδας ὀκτὼ γενέσϑαι λέγουσι. 

XX.. Ταῦτα διαπραξάμενος τὴν μὲν δύναμιν ἐν Σίη- 30 
κουανοῖς ἀπέλιπε διαχειμάδουσαν, αὐτὸς δὲ τοῖς ἐν 
ῬΡῬωμῃ προσέχειν βουλόμενος εἰς τὴν περὶ Πάδον Γαλα- 
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τέαν κατέβη, τῆς αὐτῷ δεδομένης ἐπαρχίας οὖσαν" o 
γὰρ καλούμενος Ῥουβίκων ποταμὸς ἀπὸ τῆς ὑπὸ ταῖς 
"Ἄλπεσι Κελτικῆς ὁρίξει τὴν ἄλλην Ἰταλίαν. Ἐνταῦϑα 
καϑήμενος ἐδημαγώγει πολλῶν πρὸς αὐτὸν ἀφικνου- 

5 μένων, διδοὺς ὧν ἕκαστος δεηϑείη, καὶ πάντας ἀποπέμ-- 
zov τὰ μὲν ἔχοντας ἤδη παρ᾽ αὐτοῦ, và δὲ ἐλπίζοντας. 

Καὶ παρὰ τὸν ἄλλον δὲ πάντα τῆς στρατείας χρόνον 
ἐλάνϑανε τὸν Πομπήϊον ἐν μέρει νῦν μὲν τοὺς πολε- 
μέίους τοῖς τῶν πολιτῶν ὅπλοις καταστρεφόμενος, νῦν 

10 δὲ τοῖς ἀπὸ τῶν πολεμίων χρήμασιν αἵρῶν τοὺς πολίτας 
καὶ χειρούμενος. Ἐπεὶ δὲ Βέλγας ἤκουσε δυνατωτά- 
τους Κελτῶν καὶ τὴν τρέτην ἁπάσης τῆς Κελτικῆς νεμο- 
μένους ἀφεστάναι, πολλὰς δή τινας μυριάδας ἐνόπλων 
ἀνδρῶν ἠϑοοικότας, ἐπιστρέψας εὐθὺς ἐχώρει τάχει 

ι6 πολλῷ" καὶ πορϑοῦσι τοὺς συμμάχους Γαλάτας ἐπιπε- 
σὼν τοῖς πολεμίοις τοὺς μὲν ἀϑρουστάτους καὶ πλεί- 

στους αἰσχρῶς ἀγωνισαμένους τρεψάμενος διέφϑειρεν, 
ὥστε καὶ λέμνας καὶ ποταμοὺς βαϑεῖς τοῖς Ῥωμαίοις νε- 
κρῶν πλήϑει περατοὺς γενέσϑαι, τῶν δ᾽ ἀποστάντων 

"0 οἵ μὲν παρωκξάνιοι πάντες ἀμαχεὶ προσεχώρησαν ἐπὶ 
δὲ τοὺς ἀγριωτάτους καὶ μαχιμωτάτους τῶν τῇδε, Νερ- 
βίους, ἐστράτευσεν, οἵπερ εἰς συμμιγεῖς δρυμοὺς κα- 
τῳκημένοι, γενεὰς δὲ καὶ κτήσεις ἔν τινι βυϑῷ τῆς 
ὕλης ἀπωτάτω ϑέμενοι τῶν πολεμίων αὐτοὶ τῷ Καίσαρι 

25 ποιουμένῳ χάρακα καὶ μὴ προσδεχομένῳ τηνικαῦτα τὴν 
μάχην ἑξακισμύριοι τὸ πλῆϑος ὄντες αἰφνιδίως προσε- 
πεσον͵ καὶ τοὺς μὲν ἱππεῖς ἐτρέψαντο, τῶν δὲ ταγμάτων 
τὸ δωδέκατον καὶ τὸ ἕβδομον περισχόντες ἅπαντας axe 
κτειναν vovg ταξιάρχους. Εἰ δὲ μὴ Καῖσαρ ἁρπάσας τὸν 

80 ϑυρεδὸν καὶ διασχὼν τοὺς πρὸ αὐτοῦ μαχομένους ἔνε- 
βαλε τοῖς βαρβάροις καὶ ἀπὸ τῶν ἄκρων τὸ δέκατον 118 
κινδυνεύοντος αὐτοῦ κατέδραμε καὶ διέκοψε τὰς ταξξιβ 
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τῶν πολεμίων, οὐδεὶς ὧν δοκεῖ περιγενέσθαι" νῦν δὲ τῇ 

Καίσαρος τόλμῃ τὴν λεγομένην ὑπὲρ δύναμιν μάχην 
ἀγωνισάμενοι τρέπονται μὲν οὐδ᾽ ὡς τοὺς Νερβίους, 
κατακόπτουσι δὲ ἀμυνομένους πεντακόσιοι γὰρ ἀπὸ 
μυριάδων ἕξ σωϑῆναι λέγονται. βουλευταὶ δὲ τρεῖς ἀπὸ 5 
τετρακοσίων. 

ΧΧΙ. Ταῦτα ἡ σύγκλητος πυϑομένη πεντεκαίδεκα 

ἡμέρας ἐψηφίσατο ϑύειν τοῖς ϑεοῖς καὶ σχολάξειν £og- 

τάξοντας; ὅσας ἐπ᾿ οὐδεμιᾷ νίκῃ πρότερον. Καὶ γὰρ ὁ 
κένδυνος ἐφάνη μέγας, ἐθνῶν ἅμα τοσούτων ἄναρρα- 16 
γέντων, καὶ τὸ νέκημα λαμπρότερον. ὅτι Καῖσαρ qv ὁ 
νικῶν. ἡ πρὸς ἐκεῖνον εὕνοια τῶν πολλῶν ἐποίει. Καῖ- 
σαρ δ᾽ αὐτὸς εὐ ϑέμενος τὰ κατὰ τὴν Γαλατίαν πάλιν ἐν 
τοῖς περὶ Πάδον χωρίοις διεχείμαξε συσκευαξόμενος τὴν 
πόλιν. Οὐ γὰρ μόνον οἵ τὰς ἀρχὰς παραγγέλλοντες 15 
ἐκείνῳ χρώμενοι χορηγῷ καὶ τοῖς παρ᾽ ἐκεένου χρήμασι 
διαφϑείροντες τὸν δῆμον ἀνηγορεύοντο καὶ πᾶν ἔπρατ- 

τον, ὃ τὴν ἐκείνου δύναμιν αὔξειν ἔμελλεν. ἀλλὰ καὶ 
τῶν ἐπιφανεστάτων ἀνδρῶν καὶ μεγέστων οἵ πλεῖστοι 
συνῆλθον πρὸς αὐτὸν εἰς Δοῦκαν, Πομπήϊός τε καὶ 0 
Κράσσος καὶ "Ἄππιος ὁ τῆς Σαρδόνος ἡγεμὼν καὶ Νέ- 
zog ὃ τῆς Ἰβηρίας ἀνθύπατος, ὥστε ῥαβδούχους μὲν 
ἑκατὸν εἴκοσι γενέσϑαι, συγκλητικοὺς δὲ πλείονας ἢ 
διακοσέους. Βουλὴν δὲ ϑέμενοι διεκρίϑησαν ἐπὶ vov- 
τοις" ἔδει Πομπήϊον μὲν καὶ Κράσσον ὑπάτους ἀπο-- 36 

δειχϑῆναι, Καίσαρι δὲ χρήματα καὶ πενταετίαν ἄλλην 
ἐπιμετρηϑῆναι τῆς στρατηγέας, 0 καὶ παραλογώτατον 

ἐφαίνετο τοῖς νοῦν ἔχουσιν. Οἱ γὰρ τοσαῦτα χρήματα 

παρὰ Καίσαρος λαμβάνοντες ὡς οὐκ ἔχοντι διδόναι τὴν 

βουλὴν ἔπειϑον, μᾶλλον δὲ ἠνάγκαξον ἐπιστένουσαν 30 
οἷς ἐψηφίξοντο, Κάτωνος μὲν οὐ παρόντος, ἐπέτηδες γὰρ 
αὐτὸν εἰς Κύπρον ἀπεδιοπομπήσαντο, Φαωνίου δέ, ὃς 

PLUT. viT. III. 25 
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* 1 , c DIA ) , 3 , 

54v ξηλωτῆης Kovovog, ὡς οὐδὲν ἔἕπεραινεν ἀντιλέγων, 

ἐξαλλομένου διὰ ϑυρῶν καὶ βοῶντος εἰς τὸ πλῆϑος. 
3 N ^ 3 , - X - 3 , 
AÀÀa mgoGsiysv οὐδείς, τῶν μὲν Πομπηΐον αἰδουμέ- 

vov καὶ Κράσσον. οἵ δὲ πλεῖστοι Καίσαρι χαριξόμενοι 
5 καὶ πρὸς τὰς ἀπ᾽ ἐκείνου ξῶντες ἐλπίδας ἡσύχαζον. 

XXII. Τραπόμενος δὲ αὐϑις ὁ Καῖσαρ ἐπὶ τὰς ἐν τῇ 
Κελτικῇ δυνάμεις πολὺν καταλαμβάνει πόλεμον ἐν τῇ 
χώρᾳ, δύο Γερμανικῶν ἐθνῶν μεγάλων ἐπὶ κατακτήσϑι 

- » 3 την , » » 
γῆς ἄρτι τὸν Ῥῆνον διαβεβηκότων Οὐυσίπας καλοῦσι 

Ιοτοὺς ἑτέρους, τοὺς δὲ Τεντερίτας. Περὶ δὲ τῆς πρὸς 

τούτους γενομένης μάχης ὁ μὲν Καῖσαρ ἐν ταῖς ἐφὴμε- 
οἶσι γέγραφεν, ὡς οἵ βάρβαροι διαπρεσβευόμενοι πρὸς 

δν νἫἭ Σ » ? το M . T 
«vrov ἐν σπονδαῖς ἐπιϑοῖντο xo 000v, καὶ διὰ τοῦτο 

τρέψαιντο τοὺς αὐτοῦ πεντακισχιλίους ὄντας ἱππεῖς 

15 ὀκτακοσίοις τοῖς ἐκείνων μὴ προσδοκῶντας εἶτα πέμ- 
ψειαν ἑτέρους πρὸς αὐτὸν αὐὖὐϑις ἐξαπατῶντας, ovg κα- 
τασχὼν ἐπαγάγοι τοῖς βαρβάροις τὸ στράτευμα,τὴν πρὸς 
οὕτως ἀπίστους καὶ παρασπόνδους πίστιν εὐήϑειαν 

ἡγούμενος. Τανύσιος δὲ λέγει Κάτωνα, τῆς βουλῆς 
10 ἐπὶ τῇ νίκῃ ψηφιξομένης ἑορτὰς καὶ ϑυσίας, ἀποφήνα- 

σϑαι γνώμην. ὡς ἐκδοτέον ἐστὶ τὸν Καίσαρα τοῖς βαρ- 
βάροις, ἀφοσιουμένους τὸ παρασπόνδημα ὑπὲρ τῆς πό- 
λεῶως καὶ τὴν ἀρὰν εἰς τὸν αἴτιον τρέποντας. Τῶν δὲ 

διαβάντων a μὲν κατακοπεῖσαι τεσσαράκοντα μυριάδες 
3 947 LY D 5 ; 5 e / 

35 σαν, ὀλίγους δὲ τους ἀποπερᾶάσαντας cvoug ὑπεδέξαντο 

Σούγαμβροι, Γερμανικὸν ἔϑνος. Καὶ ταύτην λαβὼν ai- 
, 2 3 1 ς " » 4 - , , 

τίαν ἐπ᾿ αὐτοὺς ὁ Καῖσαρ, ἄλλως δὲ δόξης ἐφιέμενος 

καὶ τοῦ πρῶτος ἀνθρώπων στρατῷ διαβῆναι τὸν Ῥῆνον, 
ἐγεφύρου πλάτος τὲ πολὺν ὄντα καὶ κατ᾽ ἐκεῖνο τοῦ 

δοπόρου μάλιστα πλημμυροῦντα καὶ τραχὺν καὶ ῥοώδη 
καὶ τοῖς καταφερομένοις στελέχεσι καὶ ξύλοις πληγὰς καὶ 

σπαραγμοὺς ἐνδιδόντα κατὰ τῶν ἐρειδόντων τὴν γέφυ- 119 
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ραν. “λλὰ ταῦτα προβόλοις ξύλων μεγάλων διὰ τοῦ 
πόρου καταπεπηγότων ἀναδεχόμενος καὶ χαλινώσας τὸ 
προσπῖπτον ῥεῦμα τῷ ξεύγματι, πίστεως πάσης ϑέαμα 
κρεῖττον ἐπεδείξατο τὴν γέφυραν ἡμέραις δέκα συντε-- 
λεσϑεῖδσαν. 5 

XXIIL Περαιώσας δὲ τὴν δύναμιν. οὐδενὸς ὑπαν- 

τῆσαι τολμήσαντος. ἀλλὰ καὶ τῶν ἡγεμονικωτάτων τοῦ 
Γερμανικοῦ Σουήβων εἰς βαϑεῖς καὶ ὑλώδεις αὐλῶνας 
ἀνασκευασαμένων, πυρπολήσας μὲν τὴν τῶν πολεμίων, 

ϑαρρύνας δὲ τοὺς ἀεὶ τὰ Ῥωμαίων ἀσπαζομένους &vs-10 
χώρησεν αὖϑις εἰς τὴν Γαλατίαν͵ εἴκοσι δυεῖν δεούσας 
ἡμέρας ἐν τῇ Γερμανικῇ διατετριφώς. Ἡ δὲ ἐπὶ τοὺς 
Βρεττανοὺς στρατεία τὴν μὲν τόλμαν εἶχεν ὀνομαστήν᾽ 
πρῶτος γὰρ εἰς τὸν ἑσπέριον Ὡκεανὸν ἐπέβη στόλῳ, καὶ 
διὰ τῆς ᾿ἀτλαντικῆς ϑαλάττης στρατὸν ἐπὶ πόλεμον x0- 15 
μίξων ἔπλευσε: καὶ νῆσον ἀπιστουμένην ὑπὸ μεγέϑους 
καὶ πολλὴν ἔριν παμπόλλοις συγγραφεῦσι παρασχοῦ- 
σαν, ὡς ὄνομα καὶ λόγος οὐ γενομένης οὐδὲ οὔσης πέ- 
πλασται. κατασχεῖν ἐπυϑέμενος προήγαγεν ἔξω τῆς οὐ- 

κουμένης τὴν Ῥωμαίων ἡγεμονίαν. δὶς δὲ διαπλεύσας 20 

εἰς τὴν νῆσον ἐκ τῆς ἀντιπέρας Γαλατίας καὶ μάχαις 

πολλαῖς κακώσας τοὺς πολεμίους μᾶλλον ἢ τοὺς ἰδίους 

ὠφελήσας, οὐδὲν γὰρ 0 τι καὶ λαβεῖν ἦν ἄξιον ἀπ᾽ ἀν- 
ϑρώπων κακοβίων καὶ πενήτων, οὐχ οἷον ἐβούλετο τῷ 
πολέμῳ τέλος ἐπέϑηκεν, ἀλλ᾽ ὁμήρους λαβὼν παρὰ τοῦ 25 
βασιλέως καὶ ταξάμενος φόρους ἀπῆρεν ἐκ τῆς νήσου. 
Καὶ καταλαμβάνει γράμματα μέλλοντα διαπλεῖν πρὸς 
αὐτὸν ἀπὸ τῶν ἐν Ῥώμῃ φίλων, δηλοῦντα τὴν τῆς Qv- 
γατρὸς αὐτοῦ τελευτήν τελευτᾷ δὲ τέκτουσα παρὰ Πομ-- 

πηΐῳ. Καὶ μέγα μὲν αὐτὸν ἔσχε Πομπήϊον, μέγα δὲ 80 
Καίσαρα πένϑος, οὗ δὲ φίλοι συνεταράχϑησαν, ὡς τῆς 

ἐν εἰρήνῃ καὶ ὁμονοίᾳ τάλλα νοσοῦσαν τὴν πολιτείαν 
25 * 
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φυλαττούσης οἰκειότητος λελυμένης" καὶ γὰρ vo βρέφος 
εὐϑὺς οὐ πολλὰς ἡμέρας μετὰ τὴν μητέρα διαξῆσαν ἐτε- 
λεύτησε. Τὴν μὲν οὖν Ἰουλίαν βίᾳ τῶν δημάρχων ἀρά- 

μενον τὸ πλῆϑος εἰς τὸ ἄρειον ἤνεγκε πεδίον κἀκεῖ κη- 

5 δευϑεῖσα κεῖται. 
XXIV. Τοῦ δὲ Καίσαρος μεγάλην ἤδη την δύναμιν 

οὖσαν εἰς πολλὰ κατ᾽ ἀνάγκην χειμάδια διελόντος, αὖ- 
τοῦ δὲ πρὸς τὴν Ἰταλίαν, ὥσπερ εἰώϑει. τραπομένου, 
πάντα μὲν αὖϑις ἀνερρήγνυτο τὰ τῶν Γαλατῶν, καὶ 

Ἰθοστρατοὶ μεγάλοι περιϊόντες ἐξέκοπτον τὰ χειμάδια καὶ 
προσεμάχοντο τοῖς χαρακώμασι τῶν Ῥωμαίων, οἱ δὲ 
πλεῖστοι καὶ κράτιστοι τῶν ἀποστάντων μετὰ ᾿4βριόρι- 
γος Κότταν μὲν αὐτῷ στρατοπέδῳ καὶ Τιτύριον διέ- 
φϑειραν, τὸ δὲ ὑπὸ Κικέρωνι τάγμα μυριάσιν ἕξ περι- 

ιό σχόντες ἐπολιόρκουν καὶ μικρὸν ἀπέλιπον ἡρηκέναι 
κατὰ κράτος, συντετρωμένων ἁπάντων καὶ παρὰ δύνα- 
“ιν ὑπὸ προϑυμίας ἀμυνομένων. Ὡς δὲ ἠγγέλϑη ταῦτα 
τῷ Καίσαρι μακρὰν ὄντι, ταχέως ἐπιστρέψας καὶ συνα- 
γαγὼν ἑπτακισχιλίους τοὺς σύμπαντας ἠπείγετο τὸν 

20 Κικέρωνα τῆς πολιορκίας ἐξαιρησόμενος. Τοὺς δὲ πο- 
λιορκοῦντας οὐκ ἔλαϑεν, ἀλλ᾽ ἀπήντων ὡς ἀναρπασό- 
μενοι τῆς ὀλιγότητος καταφρονήσαντες. Κἀκεῖνος ἔξα- 
πατῶν ὑπέφευγεν ἀεί, καὶ χωρία λαβὼν ἐπιτηδείως 
ἔχοντα πρὸς πολλοὺς μαχομένῳ μετ᾽ ὀλίγων φράγνυται 

} στρατόπεδον, καὶ μάχης ἔσχε τοὺς ἑαυτοῦ πάσης. ἀνα- 
γαγεῖν δὲ τὸν χάρακα καὶ τὰς πύλας ἀνοικοδομεῖν ὡς 
δε OLXOTUgG ἠνάγκαξε,καταφρονηϑῆναι στρατηγῶν, μέχρι 
οὗ σποράδην ὑπὸ ϑράσους προσβάλλοντας ἐπεξελθὼν 

ἐτρέψατο καὶ πολλοὺς αὐτῶν διέφϑειρε. 

30 XXV. Τοῦτο τὰς πολλὰς ἀποστάσεις τῶν ἐνταῦϑα 

Γαλατῶν κατεστόρεσε, καὶ τοῦ χειμῶνος αὐτὸς ἐπιφοι- 
τῶν τε παιταχόδε καὶ προσέχων ὀξέως τοῖς vscttQU 



I. KAIXAP. 989 

720 σμοῖς. Καὶ γὰρ ἧκεν ἐξ Ἰταλίας ἀντὶ τῶν ἀπολωλότων 
αὐτῷ τρία τάγματα, Πομπηΐου μὲν ἐκ τῶν ὑφ᾽ αὑτῷ 
δύο χρήσαντος, ἕν δὲ νεοσύλλεκτον ἐκ τῆς περὶ Πάδον 
Γαλατίας. Πόρρω δὲ τούτων ai πάλαι καταβεβλημέναι 
κρύφα καὶ νεμόμεναι διὰ τῶν δυνατωτάτων ἀνδρῶν ἐν 5 
τοῖς μαχιμωτάτοις γένεσιν ἀρχαὶ τοῦ μεγίστου καὶ κιν- 
δυνωδεστάτου τῶν ἐκεῖ πολέμων ἀνεφαίνοντο, δωσϑ εἴ- 
σαι πολλῇ μὲν ἡλικίᾳ καὶ πανταχόϑεν ὅπλοις ἀϑροι- 
σϑείσῃ, μεγάλοις δὲ πλούτοις εἰς ταὐτὸ συνενεχϑεῖσιν, 
ἰσχυραῖς δὲ πόλεσι, δυσεμβόλοις δὲ χώραις. Τότε δὲ καὶ 10 
χειμῶνος ὥρᾳ πάγοι ποταμῶν καὶ νιφετοῖς ἀποκεκρυμ- 
μένοι δρυμοὶ καὶ πεδία χειμάρροις ἐπιλελιμνασμένα 
καὶ πῇ μὲν ἀτέκμαρτοι βάϑει χιόνος ἀτραποί, πῇ δὲ δι᾽ 
ἑλῶν καὶ ῥευμάτων παφατρξπομένων ἀσάφεια πολλὴ 
τῆς πορείας παντάπασιν ἐδόκουν ἀνεπιχείρητα Καίσαρι 15 
τὰ τῶν ἀφισταμένων ποιεῖν. ᾿Αφειστήκει μὲν οὖν πολ- 
λὰ φῦλα, πρόσχημα δὲ ἦσαν ᾿᾿φβέρνοι καὶ Kagvovti- 
voL, τὸ δὲ σύμπαν αἰρεϑεὶς κράτος εἶχε τοῦ πολέμου 
Οὐεργεντόριξ, ov τὸν πατέρα Γαλάται τυραννίδα δο- 

κοῦντα πράττειν ἀπέκτειναν. 20 
XXVI. Οὗτος ovv εἰς πολλὰ διελὼν τὴν δύναμιν 

μέρη καὶ πολλοὺς ἐπιστήσας ἡγεμόνας φὠκειοῦτο τὴν 
πέριξ ἅπασαν ἄχρι τῶν πρὸς τὸν "άραρα κεκλιμένων, 
διανοούμενος ἤδη τῶν ἐν Ῥώμῃ συνισταμένων ἐπὶ 
Καίδαρα σύμπασαν ἐγείρειν τῷ πολέμῳ Γαλατίαν. 35 
Οπερ εἰ μικρὸν ὕστερον ἔπραξε, Καίσαρος εἰς τὸν ἐμ- 
φύλιον ἐμπεσόντος πόλεμον. οὐκ ἂν ἐλαφρότεροι τῶν 
Κιμβρικῶν ἐκείνων φόβοι τὴν Ἰταλίαν κατέσχον. Νυνὶ 
δὲ ὁ πᾶσι μὲν ἄριστα χρῆσϑαι [δοκῶν] τοῖς πρὸς πόλε- 

μον. μάλιστα δὲ καιρῷ πεφυκὼς Καῖσαρ ἅμα τῷ πυϑέ- 80 
σϑαι τὴν ἀπόστασιν ἄρας ἐχώρει ταῖς αὐταῖς ὁδοῖς ἃς 
διῆλϑε, καὶ βίᾳ καὶ τάχει τῆς πορείας διὰ τοσούτου χευ- 
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μῶνος ἐπιδειξάμενος τοῖς βαφβάροις, ὡς ἄμαχος αὐτοῖς 
καὶ ἀήττητος ἔπεισι στρατός. Ὅπου γὰρ ἄγγελον 1j 

γφαμματοφύρον διαδῦναι τῶν mug" αὐτοῦ χρόνῳ πολ- 

λῷ qv ἄπιστον, ἐνταῦϑα μετὰ πάσης ἑωρᾶτο τῆς στρα- 
ϑτιᾶς ἅμα 'χώρας λυμαινόμενος αὐτῶν καὶ ἐκκόπτων τὰ 
χωρία, καταστρεφόμενος πόλεις, ἀναλαμβάνων τοὺς με- 

τατιϑεμένους. μὶ μέχρι καὶ τὸ τῶν Ἐδούων ἔϑνος ébsmo- 

λεμώϑη πρὸς αὐτόν. οἵ τὸν ἄλλον χρόνον ἀδελφοὺς 

ἀναγορξύοντες αὑτοὺς Ῥωμαίων καὶ τιμώμενοι διαπρδ- 

10 πῶς. τότε δὲ τοῖς ἀποστάταις προσγενόμενοι πολλὴν τῇ 
Καίσαρος στρατιᾷ περιέστησαν ἀϑυμίαν. Διόπερ καὶ 
κινήσας ἐκεῖϑεν ὑπερέβαλε τὰ Διγγονικᾶ, βουλόμενος 
ἄψασϑαι τῆς Σηκουανῶν φέλων ὄντων καὶ προκειμένων 
τῆς Ἰταλίας πρὸς τὴν ἄλλην Γαλατίαν. Ἐνταῦϑα δὲ 

t5 αὐτῷ τῶν πολεμίων ἐπιπεσόντων καὶ περισχόντων μυ- 
ριάσι πολλαῖς. δρμήσας διαγωνίσασθαι τοῖς μὲν ὅλοις 
καταπολεμῶν ἐκράτησε χρόνῳ πολλῷ καὶ φόνῳ κατα- 
βιασάμενος τοὺς βαρβάρους, ἔδοξε δὲ κατ᾽ ἀρχάς τι καὶ 
σφαλῆναι, καὶ δεικνύουσιν ᾿Δἀρβέονοι ξιφίδιον πρὸς 

40 ἱερῷ κρεμάμενον, ὡς δὴ Καίσαρος λάφυρον. Ὃ ϑεασά: 

μενος αὐτὸς ὕστερον ἐμειδίασε, καὶ τῶν φίλων καϑελεῖν 
κδλευόντων οὐκ εἴασεν ἱερὸν ἡγούμενος. 

XXVII. Οὐ μὴν ἀλλὰ τότε τῶν διαφυγόντων ol 
πλεῖστοι μετὰ τοῦ βασιλέως εἰς πόλιν ᾿4λησίαν συνέφυ- 

25 γον. Καὶ πολιορκοῦντι ταύτην Καίσαρι δοκοῦσαν ἀνά- 

λωτον εἶναι μεγέϑει τε τειχῶν καὶ πλήϑει τῶν ἀπομα- 
χομένων ἐπιπέπτει παντὸς λόγου μείξων. κίνδυνος ἔξω- 
Sev. Ὃ γὰρ qv ἐν Γαλατίᾳ κράτιστον ἀπὸ τῶν ἐθνῶν 

ἀϑροισϑεν, ἐν ὕπλοις ἧκον ἐπὶ τὴν ᾿Ἵλησίαν τριάκοντα 

30 μυριάδες" et δ᾽ ἐν αὐτῇ τῶν μαχομένων οὐκ ἐλάττονες 
ἦσαν ἑπτακαίδεκα μυριάδων, ὥστε ἐν μέσῳ πολέμου 

τοσούτοι' τὸν Καίσαρα κατειλημμένον καὶ πολιορκούμε- 
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vov ἀναγκασϑῆναι διττὰ τείχη προβαλέσϑαι, τὸ μὲν 
721 πρὸς τὴν πόλιν, τὸ δὲ ἀπὸ τῶν ἐπεληλυϑότων, ὡς, si 

συνέλθοιεν ai δυνάμεις, κομιδῇ διαπεπραγμένων τῶν 
καϑ' αὑτόν. Διὰ πολλὰ μὲν οὖν εἰκότως ὁ πρὸς AÀm- 
σίᾳ κένδυνος ἔσχε δόξαν, ὡς ἔργα τόλμης καὶ δεινότη- 5 
rog οἷα τῶν ἄλλων ἀγώνων οὐδεὶς παρασχόμενος. μά- 
λιστα δὲ ἂν τις ϑαυμάσειε τὸ λαϑεῖν τοὺς ἐν τῇ πόλει 

Καίσαρα τοσαύταις μυριάσι ταῖς ἔξω συμβαλόντα καὶ 

περιγενόμενον, μᾶλλον δὲ καὶ τῶν Ῥωμαίων τοὺς τὸ 
πρὸς τῇ πόλει τεῖχος φυλάττοντας. Οὐ γὰρ πρότερον 10 
ἤσϑοντο τὴν νίκην ἢ κλαυϑμὸν ἐκ τῆς ᾿Δ4λησίας ἀνδρῶν 
καὶ κοπετὸν γυναικῶν ἀκουσϑῆναι, ϑεασαμένων ἄρα 
κατὰ ϑάτερα μέρη πολλοὺς μὲν ἀργύρῳ καὶ χρυσῷ X8- 
κοσμημένους ϑυρεούς, πολλοὺς δὲ αἵματι πεφυρμένους 

ϑώρακας, ἔτι δ᾽ ἐκπώματα καὶ σκηνὰς Γαλατικὰς ὑπὸ 15 
τῶν Ῥωμαίων εἰς τὸ στρατόπεδον κομιξομένας. Οὕτως 

ὀξέως ἡ τοσαύτη δύναμις. ὥσπερ εἴδωλον ἢ ὄνειρον, 
ἠφάνιστο καὶ διεπεφόρητο, τῶν πλείστων ἐν τῇ μάχῃ 
πεσόντων. Ot δὲ τὴν ᾿4λησίαν ἔχοντες οὐκ ὀλίγα πράγ- 
ματὰ παρασχόντες ἑαυτοῖς καὶ Καίσαρι τέλος παρέδο-- 90 

σαν ἑαυτούς. Ὁ δὲ τοῦ σύμπαντος ἡγεμὼν πολέμου 
Οὐεῤγεντόριξ ἀναλαβὼν τῶν ὅπλων τὰ κάλλιστα καὶ 
κοσμήσας τὸν ἵππον ἐξιππάσατο διὰ τῶν πυλῶν" καὶ 
κύκλῳ περὶ τὸν Καίσαρα καϑεξόμενον ἐλάσας. εἶτα 
ἀφαλόμενος τοῦ ἵππου τὴν μὲν πανοπλέαν ἀπέρριψεν, 35 
αὐτὸς δὲ καϑίσας ὑπὸ πόδας τοῦ Καίσαφος ἡσυχίαν 

ἦγεν, ἄχρι οὗ παρεδόϑη φρουρησόμενος ἐπὶ τὸν ϑρί- 

αμβον. 

ΧΧΥΠΙ. Καίσαρι δὲ πάλαι μὲν ἐδέδοκτο καταλύειν 
Πομπήϊον, ὥσπερ ἀμέλει κἀκείνῳ τοῦτον" Κράσσου yao 80 
ἐν Παρϑοις ἀπολωλότος. ὃς ἠν ἔφεδρος ἀμφοῖν, ἀπε- 

λείπετο τῷ μὲν ὑπὲρ τοῦ γενέσϑαι μεγίστῳ τὸν ὄντα 
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καταλύειν. τῷ δέ, ἵνα μὴ πάϑῃ τοῦτο. προαναιρεῖν ὃν 
ἐδεδοίκει. Τοῦτο δὲ Πομπηΐῳ μὲν ἐξ ὀλίγου φοβεῖσϑαι 
παρέστη τέως ὑπερορῶντι Καίσαρος. ὡς οὐ χαλεπὸν 
ἔργον ὃν αὐτὸς ηὔξησε καταλυϑῆναι πάλιν ὑπ᾽ αὐτοῦ, 

5 Καῖσαρ δὲ ἀπ ἀρχῆς ὑπόϑεσιν ταύτην πεποιημένος͵ ἀπὸ 
τῶν ἀνταγωνιστῶν ὥσπερ ἀϑλητὴς ἑαυτὸν ἀποστήσας 
μακρὰν καὶ τοῖς Κελτικοῖς ἐγγυμνασάμενος πολέμοις 
ἐπήσκησε μὲν τὴν δύναμιν, ηὔξησε δὲ τὴν δόξαν͵ ἀπὸ 
τῶν ἔργων εἰς ἀντέπαλον ἀρϑεὶς τοῖς Πομπηΐου κατορ- 

10 ϑώμασι., λαμβάνων προφάσεις τὰς μὲν αὐτοῦ Πομπηΐου, 
τας δὲ τῶν καιρῶν ἐνδιδόντων καὶ τῆς ἐν Ῥώμῃ κακο- 
πολιτϑίας, δι᾿ ἣν ol μὲν ἀρχὰς μετιόντες ἐν μέσῳ ϑέμε- 
νον τραπέξας ἐδέκαξζον ἀναισχύντως τὰ πλήϑη,. κατῇει 
δὲ ὁ δῆμος ἔμμισϑος, οὐ ψήφοις ὑπὲρ τοῦ δεδωκότος, 

ιό ἀλλὰ τόξοις καὶ ξίφεσι καὶ σφενδόναις ἁμιλλώμενος. 
Αϊματι δὲ καὶ νεκροῖς πολλάκις αἰσχύναντες τὸ βῆμα 
διεκρύϑησαν, ἀναρχίᾳ τὴν πόλιν ὥσπερ ἀκυβέρνητον 
ὑποφερομένην ἀπολιπόντες, ὥστε τοὺς νοῦν ἔχοντας 
ἀγαπᾶν, εἰ πρὸς μηδὲν αὐτοῖς χεῖρον, ἀλλὰ μοναρχίαν 

20 ἐκ τοιαύτης παραφροσύνης καὶ τοσούτου κλύδωνος ἐκ- 
πεσεῖται τὰ πράγματα. Πολλοὶ δὲ ἦσαν οἵ καὶ λέγειν ἐν 
μέσῳ τολμῶντες ἤδη πλὴν ὑπὸ μοναρχίας ἀνήκεστον εἶ- 
ναι τὴν πολιτείαν, καὶ τὸ φάρμακον τοῦτο χρῆναι τοῦ 
πραοτάτου τῶν ἰατρῶν ἀνασχέσθαι προσφέροντος, ὑπο-- 

36 δηλοῦντες τὸν Πομπήϊον. Ἐπεὶ δὲ κἀκεῖνος λόγῳ πα- 
θαιτεῖσϑαι καλλωπιξόμενος ἔργῳ παντὸς μᾶλλον ἐπέραι- 
vev ἐξ ὧν ἀναδειχϑήσοιτο δικτάτωρ, συμφρονήσαντες 
οὗ περὶ Κάτωνα πείϑουσι τὴν γερουσίαν ὕπατον αὐτὸν 
ἀποδεῖξαι μόνον, ὡς μὴ βιάσαιτο δικτάτωρ γενέσϑαι 

80 νομιμωτέρᾳ μοναρχίᾳ παρηγορηϑείς. Οἱ δὲ καὶ χρό- 
νον ἐπεψηφίσαντο τῶν ἐπαρχιῶν δύο δὲ εἶχεν. Ἰβη- 
θέαν καὶ Μιβύην σύμπασαν. ἃς διῴκει πρεσβευτὰς ἀπο. 



122 

I. KAIZXAP. 393 

στέλλων καὶ στρατεύματα τρέφων, οἷς ἐλάμβανεν ἐκ 
τοῦ δημοσίου ταμιείου χίλια τάλαντα καϑ' ἕκαστον ἐνι- 
αὐτόν. 

ΧΧΙΧ. Ἐκ τούτου Καῖσαρ ὑπατείαν ἐμνᾶτο πέμπων 
καὶ χρόνον ὁμοίως τῶν ἰδίων ἐπαρχιῶν. Τὸ μὲν ovv5 
πρῶτον Πομπηΐου σιωπῶντος οἱ περὶ Μάρκελλον καὶ 
Λέντλον ἠναντιοῦντο, μισοῦντες ἄλλως Καίσαρα καὶ τοῖς 

ἀναγκαίοις οὐκ ἀναγκαῖα προστιϑέντες εἰς ἀτιμέαν αὐ-- 
τοῦ καὶ προπηλακισμόν. Νεοκωμίτας γὰρ ἔναγχος vxo 

2 , ld 3 “»Ξ ^ 

Καίσαρος ἐν Γαλατίᾳ κατῳκισμένους ἀφῃροῦντο τῆς 10 
LT 7 ς e - 2 P 

πολιτείας" καὶ MagxeAAog ὑπατεύων &va τῶν ἐκεῖ βου-- 
- e , 3 / 37 δ’ 2 , 

λευτῶν εἰς Ῥώμην ἀφικόμενον ῃκιότο ῥαβδοις, ἐπιλέ- 

γῶν, ὡς ταῦτα τοῦ μὴ ἹΡωμαῖον εἶναι παράσημα προστί- 
ϑησιν αὐτῷ καὶ δεικνύειν ἀπιόντα Καίσαρι κελεύει. 
Μετὰ δὲ Μάρκελλον, ἤδη Καίσαρος τὸν Γαλατικὸν 15 
πλοῦτον ἀρύεσϑαι ῥύδην ἀφεικότος πᾶσι τοῖς πολιτευο-- 
μένοις, καὶ Κουρέωνα μὲν δημαρχοῦντα πολλῶν ἐλεξυϑε- 

, , , A € , 1 
ρῶσαντος δανείων, Παύλῳ δὲ ὑπατεύοντι χίλια καὶ 

πεντακοσιὰ τάλαντα δόντος, ἀφ᾽ ὧν καὶ τὴν βασιλικὴν 
ἐκεῖνος, ὀνομαστὸν ἀνάϑημα, τῇ ἀγορᾷ προσεκόσμησεν 90 
ἀντὶ τῆς Φουλβίας οἰκοδομηϑεῖσαν., οὕτω δὴ φοβηϑεὶς 
τὴν σύστασιν ὁ Πομπήϊος ἀναφανδὸν ἤδη δι᾽ ἑξαυτοῦ 
καὶ τῶν φίλων ἔπραττεν ἀποδειχϑῆναι διάδοχον Καί- 

Gat τῆς ἀρχῆς͵ καὶ πέμπων ἀπήτει τοὺς στρατιώτας οὖς 
" 2 -ὠ A] x 3 2 ^ e X 3 

ἔχρησεν αὐτῷ προς τους Κελτικους ἀγῶνας. Ο δὲ ἀπο-- 25 

πέμπει δωρησάμενος ἕκαστον ἄνδρα πεντήκοντα καὶ 
διακοσίαις δραχμαῖς. Οἱ δὲ τούτους Πομπηΐῳ κομί- 
δαντὲς εἰς μὲν τὸ πλῆϑος οὐκ ἐπιεικεῖς οὐδὲ χρηστοὺς 

’ , Ly ἣ - , LENA A 

κατεσπείιραν λόγους ὑπὲρ τοῦ Kaíoogog, αὐτὸν δὲ Πομ- 

πήϊον ἐλπίσι κεναῖς διέφϑειραι', ὡς ποϑούμενον ὑπὸ 80 
τῆς Καίσαρος στρατιᾶς καὶ τὰ μὲν ἐνταῦϑα διὰ φϑόνον 
πολιτείας ὑπούλου μόλις ἔχοντα, τῆς δὲ ἐκεῖ δυνάμεως 
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ἑτοίμης ὑπαρχουσης αὐτῷ, κἂν μόνον ὑπερβάλωσιν εἰς 
Ἰταλίαν εὐϑὺς ἐσομένης πρὸς ἐκεῖνον οὕτως γεγονέναι 
τὸν Καίσαρα πλήϑει στρατειῶν λυπηρὸν αὐτοῖς καὶ φό- 
Bo μοναρχίας ὕποπτον. Ἐπὶ τούτοις Πομπήϊος ἐχαυ- 

δνοῦτο᾽ καὶ παρασκευῆς μὲν ἠμέλει στρατιωτῶν, ὡς μὴ 

δεδοϊκώς. λόγοις δὲ καὶ γνώμαις κατδπολινξύδτο τῷ 
δοκεῖν Καίσαρα, καταψηφιξόμενος ὧν ἐκεῖνος οὐδὲν 

époóvri£ev: ἀλλὰ καὶ λέγεταί τινα τῶν ἀφιγμένων παρ᾽ 

αὐτοῦ ταξιάρχων ἑστῶτα πρὸ τοῦ βουλευτηρίου καὶ πυ- 
ιο ϑόμενον, ὡς οὐ δίδωσιν ἡ γερουσία Καίσαρι χρόνον τῆς 

ἀρχῆς" ..411} αὕτη“ φάναι. ..δώσει“ς κρούσαντα τῇ χειρὶ 
τὴν λαβὴν τῆς μαχαίρας. 

XXX. Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἥ γε παρὰ Καίσαρος ἀξίωσις τὸ 
πρόσχημα τῆς δικαιολογέας λαμπρὸν εἶχεν. Ἠξίου γὰρ 

ι6 αὐτός τε καταϑέσϑαι τὰ ὅπλα, καὶ Πομπηΐου ταὐτὸ πρά- 
ξαντος ὦ ἀμφοτέρους ἐδιώτας γενομένους δὐρίσκεσϑαί τι 
παρὰ τῶν πολιτῶν ἀγαϑόν͵ ὡς τοὺς αὐτὸν μὲν ἄφαι- 
ρουμένους, ἐκείνῳ δὲ ἣν εἶχε βεβαιοῦντας δύναμιν, ἕτε- 
ρον διαβάλλοντας ἕτερον κατασκευαξειν τύραννον. Ταῦτα 

20 προκαλούμενος ἐν τῷ δήμῳ Κουρίων ὑπὲρ Καίσαρος 
ἐκροτεῖτο λαμπρῶς" οἱ δὲ καὶ στεφάνους ἐπ᾿ αὐτὸν 
ὥσπερ ἀϑλητὴν ἀνθοβολοῦντες ἠφίεσαν. ᾿ἀντώνιος δὲ 
δημαρχῶν Καίσαρος ὑπὲρ τούτων ἐπιστολὴν κομίιίσϑεῖ- 

σαν εἰς τὸ πλῆϑος ἐξήνεγκε καὶ ἀνέγνω βίᾳ τῶν ὑπά- 
25 vov. Ἔν δὲ τῇ βουλῇ Σκηπίων μὲν ὃ Πομπηΐου πενϑε- 

eos εἰσηγήσατο γνώμην, ἂν ἐν ἡμέρᾳ δητῇ μὴ κατάϑη- 
ται τὰ ὅπλα Καῖσαρ. ἀποδειχϑῆναι πολέμιον αὐτόν. 
Ἐρωτώντων δὲ τῶν ὑπάτων, εἰ δοκεῖ Πομπήϊον ἀφεῖ- 

ναι τοὺς στρατιώτας, καὶ πάλιν, εἰ δοκεῖ Καίσαρα; τῇ 
30 μὲν ὀλίγοι παντάπασι, τῇ δὲ πάντες παρ᾽ ὀλίγους προσ- 

ἔϑεντο᾽ τῶν δὲ περὶ ᾿ἀντώνιον πάλιν ἀξιούντων ἀμ- 

φοτέρους τὴν ἀρχὴν ἀφεῖναι, πάντες ὁμαλῶς προσεχώ- 
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θησαν. ᾿4λλὰ ἐκβιαξομένου Σκηπίωνος καὶ “έντλου τοῦ 
ὑπάτου βοῶντος. ὅπλων δεῖν πρὸς ἄνδρα λῃστήν, οὐ 

ψήφων, τότε μὲν διελύϑησαν καὶ μετεβάλοντο τὰς ἐσϑῆ- 

τας ἐπὶ πένϑει διὰ τὴν στάσιν. 

ΧΧΧΙ. Ἐπεὶ δὲ παρὰ Καίσαρος ἧκον ἐπιστολαὶ με- 
τριάξειν δοκοῦντος (ἠξέου γὰρ ἀφεὶς τὰ ἄλλα πάντα τὴν 

ἐντὸς Ἄλπεων καὶ τὸ Ἰλλυρικὸν μετὰ δυεῖν ταγμάτων 

αὐτῷ δοϑῆναι, μέχρι ov τὴν δευτέραν ὑπατείαν μέτεισι" 

καὶ Κικέρων ὁ ῥήτωρ ἄρτι παρὼν ἐκ Κιλικίας καὶ διαλ- 
λαγὰς πράττων ἐμάλαττε τὸν Πομπήϊον, ὁ δὲ τάλλα συγ -10 
χωρῶν τοὺς στρατιώτας ἀφήρει. Καὶ Κικέρων μὲν ἔπειϑ' 
τοὺς Καίσαρὸς φίλους συνενδόντας ἐπὶ ταῖς εἰρημέναις 
ἐπαρχίαις καὶ στρατιώταις μόνοις ξξακισχιλέοις ποιεῖ-- 
σϑαι τὰς διαλύσεις, Πομπηΐου δὲ “καμπτομένου καὶ δὲ- 
δόντος οἵ περὶ ὶ “έντλον οὐκ εἴων ὑπατξεύοντες, ἀλλὰ καὶ 15 

τῆς βουλῆς ᾿ἀντώνιον καὶ Κουρίωνα προπηλακίδσαντες 
ἐξήλασαν ἀτίμως, τὴν εὐπρεπεστάτην Καίσαρι τῶν προ-- 
φάσεων αὐτοὶ μηχανησάμενοι, καὶ δι᾽ ἧς μάλιστα τοὺς 
στρατιώτας παρώξυνεν, ἐπιδεικνύμενος ἄνδρας ἐλλογέ- 
μους καὶ ἄρχοντας ἐπὶ μισϑίων ξευγῶν πεφευγότας ἐν 30 
ἐσθῆσιν οἰκετικαῖς. Οὕτω γὰρ ἀπὸ Ῥώμης σκευάσαντες 
ἑαυτοὺς διὰ φόβον ὑπεξήεσαν. 

ΧΧΧΙΙ. Ἦσαν μὲν οὔν περὶ αὐτὸν οὐ πλείους ix- 

πέων τριακοσίων καὶ πεντακισχιλίων ὁπλιτῶν" τὸ γὰρ 
ἄλλο στράτευμα πέραν ᾿ἄλπεων ἀπολελειμμένον. ἐμελ- 25 

λον ἄξειν οἵ πεμφϑέντες. Ὁρῶν δὲ τὴν ἀρχὴν ὧν ἐνί- 

στατο πραγμάτων καὶ τὴν ἔφοδον οὐ πολυχειρίας δεο- 

μένην ἐν τῷ παρόντι μᾶλλον ἢ ϑάμβει τε τόλμης καὶ 
τάχει καιροῦ καταληπτέαν οὔσαν, ἐκπλήξειν γὰρ ἀπι- 
στούμενος ῥᾷον 5 βιάσεσθαι μετὰ παρασκευῆς ἐπελθών; 80 

τοὺς μὲν ἡγεμόνας καὶ ταξιάρχους ἐκέλευσε μαχαέρας 

ἔχοντας ἄνευ τῶν ἄλλων ὕπλων κατασχεῖν ᾿Αφίμινον 

οι 
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τῆς Κελτικῆς μεγάλην πόλιν, ὡς ἐνδέχεται μάλιστα φεν- 
σαμένους φόνου καὶ ταραχῆς, Ὁρτησέίῳ δὲ τὴν δύναμιν 
παρέδωκεν. Αὐτὸς δὲ τὴν μὲν ἡμέραν διῆγεν ἐν φανε- 
ρῷ μονομάχοις ἐφεστὼς γυμναξομένοις καὶ θεώμενος" 

5 μικρὸν δὲ πρὸ ἑσπέρας ϑεραπεύσας τὸ σῶμα καὶ παρελ- 
ϑὼν εἰς τὸν ἀνδρῶνα καὶ συγγενόμενος βραχέα τοῖς πα- 
ρακεκλημένοις ἐπὶ τὸ δεῖπνον, ἤδη συσκοτάξοντὸς ἐξ- 
ἀνέστη, [καὶ] τοὺς μὲν ἄλλους φιλοφρονηϑεὶς καὶ κελεύ- 
σας περιμένειν αὐτὸν ὡς ἐπανελευσόμενον, ὀλίγοις δὲ 

10 τῶν φέλων προείρητο μὴ κατὰ τὸ αὐτὸ πάντας. ἄλλον 
δὲ ἄλλῃ διώκειν. Αὐτὸς δὲ τῶν μισϑίων ξευγῶν ἐπιβὰς 
évóg ἥλαυνεν ἑτέραν τινὰ πρῶτον 000v, εἶτα πρὸς τὸ 
᾿Δρέμινον ἐπιστρέψας, ὡς ἦλϑεν ἐπὶ τὸν διορίζοντα τὴν 
ἐντὸς "Ἄλπεων Γαλατίαν ἀπὸ τῆς ἄλλης Ἰταλίας ποτα- 

l5 μὸν (Ρουβίκων καλεῖται), καὶ λογισμὸς αὐτὸν εἰσῇει 
μᾶλλον ἐγγίξοντα τῷ δεινῷ καὶ περιφερόμενον τῷ us- 
γέϑει τῶν τολμωμένων, ἔσχετο δρόμου" καὶ τὴν πορείαν 
ἐπιστήσας πολλὰ μὲν αὐτὸς ἐν ἑαυτῷ διήνεγκε σιγῇ τὴν 
γνώμην ἐπ᾽ ἀμφότερα μεταλαμβάνων, καὶ τροπὰς ἔσχεν 

20 αὐτῷ τότε τὸ βούλευμα πλείστας" πολλὰ δὲ καὶ τῶν φί- 
λων τοῖς παροῦσιν. ὧν ἦν καὶ Πολλέων Acfvviog, συν- 

διηπόρησεν͵ ἀναλογιξόμενος ἡλίκων κακῶν ἄρξει πᾶσιν 
ἀνθρώποις ἡ διάβασις, ὅσον τε λόγον αὐτῆς τοῖς αὖϑις 

ἀπολεέψουσι. Τέλος δὲ μετὰ ϑυμοῦ τινος ὥσπερ ἀφεὶς 
46 ἑαυτὸν ἐκ τοῦ λογισμοῦ πρὸς τὸ μέλλον καὶ τοῦτο δὴ τὸ 

κοινὸν τοῖς εἰς τύχας ἐμβαίνουσιν ἀπόρους καὶ τόλμας 
προοίμιον ὑπειπών" .,Φνερρέφϑω xvflog, ̂  ὥρμησε πρὸς 
τὴν διάβασιν" καὶ δρόμῳ τὸ λοιπὸν ἤδη χρώμενος εἰσέ- 
πεσε πρὸ ἡμέρας εἰς τὸ ᾿ἀρίμινον καὶ κατέσχε. Λέγεται 

80 δὲ τῇ προτέρᾳ νυκτὶ τῆς διαβάσεως ὄναρ ἰδεῖν ἔκϑε- 
Ggov ἐδόκει γὰρ αὐτὸς τῇ ἑαυτοῦ μητρὶ μίγνυσϑαι τὴν 
ἄρρητον μῖξιν. 
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XXXIII. Ἐπεὶ δὲ κατελήφϑη τὸ Aoigivov, ὥσπερ 
ἀνεῳγμένου τοῦ πολέμου πλατείαις πύλαις ἐπὶ πᾶσαν 

ὁμοῦ τὴν γῆν καὶ ϑάλασσαν͵ καὶ συγκεχυμένων ἅμα τοῖς 
ὅροις τῆς ἐπαρχίας τῶν νόμων τῆς πόλεως, οὐκ ἄνδρας 
ἄν τις φήϑη καὶ γυναῖκας, ὥσπερ ἄλλοτε, σὺν ἐκπλήξει 8 

7124 διαφοιτᾶν τῆς Ἰταλίας, ἀλλὰ τὰς πόλεις αὐτὰς ἀνιστα- 

μένας φυγῇ διαφέρεσϑαι δι΄ ἀλλήλων, τὴν δὲ Ῥώμην 
ὥσπερ ὑπὸ ῥευμάτων πιμπλ. μένην φυγαῖς τῶν πέριξ 
δήμων καὶ μεταστάσεσιν. οὔτε ἄρχοντι πεῖσαι ῥᾳδίαν 
οὔσαν οὔτε λόγῳ καϑεκτῆν, £v πολλῷ κλυδῶωνι καὶ σά-- 10 

λῳ μικρὸν ἀπολιπεῖν αὐτὴν ὑφ᾽ αὑτῆς ἀνατετράφϑαι. 
Πάϑη γὰρ ἀντίπαλα καὶ βίαια κατεῖχε κινήματα πάντα 

τόπον. Οὔτε γὰρ τὸ χαῖρον. ἡσυχίαν ἡγεν., ἀλλὰ τῷ δε- 

δοικότι καὶ λυπουμένῳ κατὰ πολλὰ συμπῖπτον ἐν μεγά--: 

λῃ πόλει καὶ ϑρασυνόμενον ὑπὲρ τοῦ μέλλοντος δι’ ἐρί-- 15 
δων ἦν. αὐτόν τὲ Πομπήϊον ἐκπεπληγμένον ἄλλος ἀλ- 
λαχόϑεν ἐτάραττε, τοῖς μὲν, ὡς ηὔξησε Καίσαρα καϑ' 
ἑαυτοῦ καὶ τῆς ἡγεμονίας, εὐθύνας ὑπέχοντα. τῶν δὲ, 
ὅτι παρείκοντα καὶ προτεινόμενον εὐγνώμονας διαλύ-- 
σεις ἐφῆκε τοῖς περὶ Aévviov ὑβρίσαι, κατηγορούντων. 30 
Φαώνιος δὲ αὐτὸν ἐκέλευε τῷ ποδὶ κτυπεῖν τὴν γῆν, 
ἐπεὶ μεγαληγορῶν ποτὲ πρὸς τὴν σύγκλητον οὐδὲν εἴα 
πολυπραγμονεῖν οὐδὲ φροντίξειν ἐκείνους τῆς ἐπὶ τὸν 
πόλεμον παρασκευῆς" αὐτὸς γάρ, ὅταν ἐπίῃ, κρούσας 
τὸ ἔδαφος τῷ ποδὶ στρατευμάτων ἐμπλήσειν τὴν Ἴτα- 38 
λίαν. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τότε πλήϑει δυνάμεως ὑπερέ- 
βαλλεν ὁ Πομπήϊος τὴν Καίσαρος" εἴασε δ᾽ οὐδεὶς τὸν 
ἄνδρα χρήσασϑαι τοῖς ἑαυτοῦ λογισμοῖς. ἀλλὰ ὑπ᾽ &y- 
γελμάτων πολλῶν καὶ ψευδῶν καὶ φόβων, ὡς ἐφεστῶ- 
τος ἤδη τοῦ πολέμου καὶ πάντα κατέχοντος, εἴξας καὶ 80 

συνεκκρουσϑεὶς τῇ πάντων φορᾷ ψηφίζεται ταραχὴν 
ὁρᾶν͵ καὶ τὴν πόλιν ἐξέλιπε κελεύσας ἔπεσϑαι τὴν γε- 
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ρουσίαν xol μηδένα μένειν τῶν πρὸ τῆς τυραννίδος 
ῃρημένων τὴν πατρέδα καὶ τὴν ἐλευϑερίαν. 

XXXIV. Οἱ μὲν οὖν ὕπατοι μηδὲ ἃ νόμος ἐστὶ πρὸ 
ἐξόδου ϑύυσαντες ἔφυγον᾽ ἔφευγον δὲ καὶ τῶν βουλευ- 

5 τῶν οἵ πλεῖστοι, τρόπον τινὰ OU ἁρπαγῆς ἀπὸ τῶν ἰδίων 
ὅ τι τύχοιεν ὥσπερ ἀλλοτρίων λαμβάνοντες. Εἰσὶ δὲ οἵ 
καὶ σφόδρα τὰ Καίσαρος ἠρημένοι πρότερον ἐξέπεσον 
ὑπὸ ϑάμβους τότε τῶν λογισμῶν καὶ συμπαρηνέχϑησαν 
οὐδὲν δεόμενοι τῷ δεύματι τῆς φορᾶς ἐκείνης. Οἰχτρό- 

ἰοότατον δὲ τὸ ϑέαμα τῆς πόλεως qv, ἐπιφερομένου το- 
σούτου χειμῶνος. ὥσπερ νεὼς ὑπὸ κυβερνητῶν ἀπαγο- 
ροδυόντων πρὸς τὸ συντυχὸν ἐκπεσεῖν κομιξομένης. 
᾿Αλλὰ καίπερ οὕτω τῆς μεταστάσεως οἰκτρᾶς οὔσης; τὴν 
μὲν φυγὴν of ἄνϑρωποι πατρίδα διὰ Πομπήϊον ἡγοῦν- 

15 ro, τὴν δὲ Ῥώμην ὡς Καίσαρος στρατόπεδον ἐξέλειπον 
ὅπου καὶ “αβιηνός. ἀνὴρ ἐν τοῖς μάλιστα φίλοις Καί- 
σαρος καὶ πρεσβευτὴς γεγονὼς καὶ συνηγωνισμένος ἐν 
πᾶσι προϑυμότατα τοῖς Κελτικοῖς πολέμοις, τότ᾽ ἐκεῖ- 

νον ἀποδρὰς ἀφίκετο πρὸς Πομπήϊον. ᾿4λλὰ τούτῳ μὲν 
ὃ0 καὶ τὰ χρήματα καὶ τὰς ἀποσκευὰς ἀπέπεμψεν ὁ Καῖ- 

σαρ᾽ Ζομετίῳ δὲ ἡγουμένῳ σπειρῶν τριάκοντα καὶ κα- 
τέχοντι Κορφένιον ἐπελθὼν παρεστρατοπέδευσεν. Ὁ 
δὲ ἀπογνοὺς τὰ καϑ' ἑαυτὸν ἤτησε τὸν ἰατρὸν οἰκέτην 
ὄντα φάρμακον" καὶ λαβὼν τὸ δοϑὲν ἔπιεν ὡς τεϑνη- 

25 ξόμενος. Μετ᾿ ὀλίγον δὲ ἀκούσας τὸν Καίσαρα ϑαυμα- 
στῇ τινι φιλανθρωπίᾳ χρῆσϑαι πρὸς τοὺς ἑαλωκότας 
αὐτὸς αὑτὸν ἀπεϑρήνει καὶ τὴν ὀξύτητα τοῦ βουλεύμα- 
τος ἡτιᾶτο. Τοῦ δ᾽ ἰατροῦ ϑαρρύναντος αὐτόν, ὡς 
ὑπνωτικόν, οὐ ϑανάσιμον, πεπωκότα, περιχαρὴς ἀνα- 

30 στὰς ἀπήει πρὸς Καίσαρα,καὶ λαβὼν δεξιὰν αὖϑις διεξέ- 
πεσε πρὸς Πομπήϊον. Ταῦτα εἰς τὴν Ῥώμην ἀπαγγελλὸ- 
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μενα τοὺς ἀνθρώπους ἡδέους ἐποίει καί τινες φυγόντες 

ανεστρεψαν. 
XXXV. Ὁ δὲ Καῖσαρ τήν τε τοῦ ΖΙομετίου στρα-- 

τιὰν παρέλαβε καὶ τοὺς ἄλλους, ὅσους ἐν ταῖς πόλεσι 
Πομπηΐῳ στρατολογουμένους ἔφϑασε καταλαβών. IIo- 5 

Avg δὲ γεγονὼς ἤδη καὶ φοβερὸς ἐπ᾿ αὐτὸν ἤλαυνε Πομ-- 
πήϊον. Ὁ δὲ οὐκ ἐδέξατο τὴν ἔφοδον. ἀλλ᾽ εἰς Βρεντέ- 
σιον φυγὼν τοὺς μὲν ὑπάτους πρότερον ἔστειλε μετὰ 

125 δυνάμεως εἰς ΖΙυρράχιον, αὐτὸς δὲ ὀλίγον ὕστερον ἐπελ-- 
ϑόντος Καίσαρος ἐξέπλευσεν, ὡς ἐν τοῖς περὶ ἐκείνου 16 
γραφησομένοις τὰ xo9' ἕκαστον δηλωϑήσεται. Καίσαρι 

δὲ βουλομένῳ μὲν εὐθὺς διώκειν ἀπορία νεῶν qv' εἰς 

δὲ τὴν Ῥώμην ἀνέστρεψε, γεγονὼς ἐν ἡμέραις ἑξήκοντα 
πάσης ἀναιμωτὶ τῆς Trong κύριος. Ἐπεὶ δὲ καὶ τὴν 
πόλιν εὑρε μᾶλλον ῇ προσεδόκα καϑεστῶσαν καὶ τῶν 15 

ἀπὸ βουλῆς ἐν αὐτῇ συχνούς. τούτοις μὲν ἐπιεικῆ καὶ 

δημοτικὰ διελέχϑη, παρακαλῶν αὐτοὺς καὶ πρὸς Πομ- 
πήϊον ἀποστέλλειν ἄνδρας ἐπὶ συμβάσεσι πρεπούσαις" 
ὑπήκουσε δ᾽ οὐδείς, sive φοβούμενοι Πομπήϊον éyxa- 
ταλελειμμένον. εἴτε μὴ νομίζοντες οὕτω Καίσαρα φρο-- 30 
νεῖν, ἀλλ᾽ εὐπρεπείᾳ λόγων χρῆσϑαι. Τοῦ δὲ δημάρ- 
χου Μετέλλου κωλύοντος αὐτὸν ἐκ τῶν ἀποϑέτων χρή-- 
ματα λαμβάνειν καὶ νόμους τινὰς προφέροντος, ovx ἔφη 
τὸν αὐτὸν ὅπλων xol νόμων καιρὸν εἶναι" .. Σὺ δὲ εἰ 
τοῖς πραττομένοις δυσκολαένεις, νῦν μὲν ἐκποδὼν 25 
ἄπιϑι" παρρησίας γὰρ οὐ δεῖται πόλομος" ὅταν δὲ κα- 
τάϑωμαι τὰ ὅπλα συμβάσεων γενομένων, τότε παριὼν 
δημαγωγήσεις.““ ,, Καὶ ταῦτα“ ἔφη ..λέγω τῶν ἐμαυτοῦ 
δικαίων ὑφιέμενος" ἐμὸς γὰρ εἶ καὶ σὺ καὶ πάντες, 
ὅσους εἴληφα τῶν πρὸς ἐμὲ στασιασάντων.“ Ταῦτα πρὸς 80 
τὸν Μέτελλον εἰπὼν ἐβάδιξε πρὸς τὰς ϑύρας τοῦ ταμι- 
&ov. Μὴ φαινομένων δὲ τῶν κλειδῶν χαλκεῖς μετα- 
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πεμψάμενος ἐκκόπτειν éxéAsvev: αὖϑις δὲ ἐνισταμένου 
τοῦ Μετέλλου καί τινων ἐπαινούντων, διατεινάμενος 
ἠπείλησεν ἀποκτενεῖν αὐτόν. εἰ μὴ παύσαιτο παρδνο- 
χλῶν. .. Καὶ τοῦτο“ ἔφη »μδιράκιον; οὐκ ἀγνοεῖς, ὅτι μοι 

5 δυσκολώτερον ἣν εἰπεῖν ῇ πρᾶξαι." Οὗτος ὁ λόγος τότε 

καὶ Μέτελλον ἀπελθεῖν ἐποίησε καταδείσαντα καὶ τὰ 

ἄλλα ῥαδίως αὐτῷ καὶ ταχέως ὑπηρετεῖσϑαι πρὸς τὸν 
πόλεμον. 

XXXVI. Ἐστράτευε δ᾽ εἰς Ἰβηρίαν πρότερον ἐγνω- 

ιοκὼς τοὺς περὶ “Ἀφράνιον καὶ Βάρρωνα Πομπηΐου πρε- 
σβευτὰς ἐκβαλεῖν, καὶ τὰς ἐκεῖ δυνάμεις καὶ τὰς ἐπαρ- 

χίας ὑφ᾽ αὑτῷ ποιησάμενος οὕτως ἐπὶ Πομπήϊον ἐλαύ- 

νειν, μηδένα κατὰ νώτου τῶν πολεμίων ὑπολειπόμενος. 

Κινδυνεύσας δὲ καὶ τῷ σώματι πολλάκις κατ᾽ ἐνέδρας 

15 καὶ τῷ στρατῷ μάλιστα διὰ λιμόν, οὐκ ἀνῆκε πρότερον 

διώκων καὶ προκαλούμενος καὶ περιταφρεύων τοὺς ἄν-- 

δρας 1 7 κύριος βέα γενέσϑαι τῶν στρατοπέδων καὶ τῶν 

δυνάμεων. Of δὲ ἡγεμόνες ὥχοντο πρὸς Πομπήϊον φεύ- 
γοντες. 

Ὁ — XXXVIL Ἐπανελϑόντα δὲ εἰς Ῥώμην Καίσαρα Πεί- 
Gov μὲν 0 πενϑερὸς παρεκάλει πρὸς Πομπήϊον ἀποστέλ-- 
λειν ἄνδρας ὑπὲρ διαλύσεως, Ἰσαυρικὸς δὲ Καίσαρι χα- 

οἰξόμενος ἀντεῖπεν. Αἱρεϑεὶς δὲ δικτάτωρ ὑπὸ τῆς βου- 
λῆς φυγάδας ve κατήγαγε καὶ τῶν ἐπὶ Συλλα δυστυχη- 

25 σάντων τοὺς παῖδας ἐπιτέμους ἐποέηδε καὶ σεισαχὃ εία 

τινὶ τόκων ἐκούφιξε τοὺς χρεωφειλέτας, ἄλλων τε του- 

οὕτων ἥψατο πολιτευμάτων οὐ πολλῶν. ἀλλ᾽ ἐν ἡμέ- 

aig ἕνδεκα τὴν μὲν μοναρχίαν ἀπειπάμενος, ὕπατον δὲ 
ἀναδείξας ἑαυτὸν καὶ Σερουΐλιον Ἰσαυρικὸν εἴχδτο τῆς 

80 στρατείας. Καὶ τὰς μὲν ἄλλας δυνάμεις καϑ' ὁδὸν ἐπευ- 
yousvog παρῆλθεν, ἱππεῖς δὲ ἔχων λογάδας ἑξακοσίους 
και πέντε τάγματα, χειμῶνος ἐν τροπαῖς ὄντος, ἵσταμέ 
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vov Tavvovagíov μηνὸς (ovrog δ᾽ ἂν εἴη Ποσειδεὼν ᾿49η- 
? «x ᾿ , 1 3 Ng 

vatotg) ἀφῆκεν εἰς vo πέλαγος" καὶ διαβαλὼν vov Iovwv 

ἴὭρικον καὶ ᾿4πολλωνίαν αἵρεῖ, τὰ δὲ πλοῖα πάλιν ἀπέ- 
πεμψεν εἰς Βρεντέσιον ἐπὶ τοὺς ὑστερήσαντες τῇ πορείᾳ 

, A» LY 5» "a 5 e M 

στρατιώτας. Ol δὲ ἄχρι μὲν καϑ' οδὸν ἤσαν, ave δὴ καὶ 
παρηκμακότες ἤδη τοῖς σώμασι καὶ πρὸς τὰ πλήϑη τῶν 
πολέμων ἀπειρηκότες, ἐν αἰτίαις εἶχον τὸν Καίσαρα" 
,Iloi δὴ καὶ πρὸς τί πέρας ἡμᾶς οὗτος ὁ ἀνὴρ καταϑή- 
σεται περιφέρων καὶ χρώμενος ὥσπερ ἀτρύῦτοις καὶ ἁψύ-- 

726 χοις ἡμῖν; καὶ σίδηρος ἐξέκαμε πληγαῖς καὶ ϑυρεοῦ τίς τὸ 
2 ^» , , 4 , «Q8 2 
ἔστι φειδὼ ἐν χρόνῳ τοσούτῳ καὶ ϑώρακος. Οὐδὲ ἀπὸ 
τῶν τραυμάτων ἄρα λογίξεται Καῖσαρ, oru ϑνητῶν μὲν 
ἄρχει, ϑνητὰ δὲ πεφύκαμεν πάσχειν καὶ ἀλγεῖν; ὥραν 
δὲ χειμῶνος καὶ πνεύματος ἐν ϑαλάττῃ καιρὸν οὐδὲ ϑεῷ 
βιάξεσϑαι δυνατόν" ἀλλ᾽ οὗτος παραβάλλεται καϑάπερ 15 

2 , 3 M , «c - , 
οὐ διώκων πολεμίους. ἀλλὰ osvycov.* Τοιαῦτα λέγον-- 

2 , ὔ ) / e M2 
τες ἑπορξύυοντο σχολαίως sig τὸ Βρεντέσιον. δὸς δὲ ἐλ- 

ϑόντες εὗρον ἀνηγμένον τὸν Καίσαρα, ταχὺ πάλιν αὖ 
μεταβαλόντες ἐκάκιξον ἑαυτοὺς προδότας ἀποκαλοῦντες 

τοῦ αὐτοκράτορος, ἐκάκιξον δὲ καὶ τοὺς ἡγεμόνας οὐκ 30 
ἐπιταχύναντας τὴν πορείαν. Καϑήμενοι δὲ ἐπὶ τῶν 
ἄκρων πρὸς τὸ πέλαγος καὶ τὴν Ἤπειρον ἀπεσκόπουν 
τὰς ναῦς, ἐφ᾽ ὧν ἔμελλον περαιοῦσϑαι πρὸς ἐκεῖνον. 

XXXVIII. Ἐν δὲ ̓ 4πολλωνίᾳ Καῖσαρ οὐκ ἔχων ἀξιό-- 
poyov τὴν us9" ἑαυτοῦ δύναμιν, βραδυνούσης δὲ τῆς 25 
ἐκεῖϑεν ἀπορούμενος καὶ περιπαϑῶν, δεινὸν ἐβούλευσε 
βούλευμα,κρύφα πάντων εἰς πλοῖον ἐμβὰς τὸ μέγεϑος 
δωδεκάσκαλμον ἀναχϑῆναι πρὸς τὸ Βρεντέσιον, τηλι-- 
κούτοις στόλοις περιεχομένου τοῦ πελάγους ὑπὸ τῶν 

πολεμίων. Νυκτὸς ovv ἐσϑῆτι ϑεράποντος ἐπικρυψά- 80 
μένος ἐνέβη, καὶ καταβαλὼν ἑαυτὸν ὥς τινα τῶν παρη- 
μδλημένων ἡσύχαξε. Τοῦ δὲ ᾿Δώου ποταμοῦ τὴν ναῦν 

PLUT. viT. II. 26 

CQ 
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ὑποφέροντος εἰς τὴν θάλασσαν. τὴν μὲν ἑωϑινὴν αὖ- 
ραν, ἢ παρεῖχε τηνικαῦτα περὶ τὰς ἐκβολὰς γαλήνην 

ἀπωθοῦσα πόρρω τὸ κῦμα, πολὺς πνεύσας πελάγιος 
διὰ νυκτὸς ἀπέσβεσε᾽ πρὸς δὲ τὴν πλημμύραν τῆς ϑα- 

6 λάττης καὶ τὴν ἀντίβασιν τοῦ κλύδωνος ἀγριαίνων 0 
ποταμός, καὶ τραχὺς ἅμα καὶ κτύπῳ μεγάλῳ καὶ σκλη- 

ραῖς ἀνακοπτόμενος δίναις, ἄπορος ἣν βιασϑῆναι τῷ 
κυβερνήτῃ καὶ μεταβαλεῖν ἐκέλευσε τοὺς ναύτας ὡς 

ἀποστρέψων τὸν πλοῦν. Αἰσϑόμενος δὲ ὁ Καῖσαρ ἀνα- 
10 δεύκνυσιν ἑαυτόν, καὶ τοῦ κυβερνήτου λαβόμενος τῆς 

χϑιρὸς ἐκπεπληγμένου πρὸς τὴν ὄψιν" I9 ἔφη. ,,ysv- 
ναῖε, τόλμα καὶ δέδιϑι μηδέν" Καίσαρα φέρεις καὶ τὴν 
Καίσαρος τύχην συμπλέουσαν.“ Ἐλάϑοντο τοῦ χειμῶ- 
νος οὗ ναῦται καὶ ταῖς κώπαις ἐμφύντες ἐβιάξοντο πάσῃ 

ιό προϑυμέα τὸν ποταμόν. Ὡς δὲ ἦν ἄπορα. δεξάμενος 
πολλὴν ϑάλατταν καὶ κινδυνεύσας ἐν τῷ στόματι συνε- 
χώρησε μάλα ἄκων τῷ κυβερνήτῃ μεταβαλεῖν. ᾿Δνιόντι 
δὲαὐτῷ κατὰ πλῆϑος ἀπήντων ol στρατιῶται πολλὰ μεμ- 
φόμενοι καὶ δυσπαϑοῦντες. εἰ μὴ πέπεισται καὶ σὺν 

40 αὐτοῖς μόνοις ἱκανὸς εἶναι νικᾶν, ἀλλ᾽ ἄχϑεται καὶ 
παραβάλλεται διὰ τοὺς ἀπόντας ὡς ἀπιστῶν τοῖς πα- 
ροῦσιν. 

XXXIX. Ἐκ τούτου κατέπλευσε μὲν ᾿ἀντώνιος ἀπὸ 
Βρεντεσίου τὰς δυνάμεις ἄγων᾽ ϑαρρήσας δὲ Καῖσαρ 

25 προὐκαλεῖτο Πομπήϊον ἱδρυμένον ἐν καλῷ καὶ χοφη- 
γούμενον ἔκ τε γῆς καὶ ϑαλάττης ἀποχφώντως, αὐτὸς ἐν 
οὐκ ἀφϑόνοις διάγων κατ᾽ ἀρχάς, ὕστερον δὲ καὶ σφό- 
δρα πιεσϑεὶς ἀπορία τῶν ἀναγκαίων. ἀλλὰ ῥέξαν τινὰ 

κόπτοντες οἷ στρατιῶται καὶ γάλακτι φυρῶντες προσε- 

80 φέροντο. Καί ποτε καὶ διαπλάσαντες ἐξ αὐτῆς ἄρτους 
καὶ ταῖς προφυλακαῖς τῶν πολεμέων ἐπιδραμόντες ἔβαλ- 

λὸν εἴσω καὶ διδξρρίπτουν. ἐπιλέγοντες ὡς. ἄχρι ἂν ἢ 
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yy τοιαύτας ἐκφέρῃ ῥίξας, ov παύσονται πολιορκοῦντες 
Πομπήϊον. Ὁ μέντοι Πομπήϊος οὔτε τοὺς ἄρτους οὔτε 
τοὺς λόγους εἶα τούτους ἐκφέρεσϑαι πρὸς τὸ πλῆϑος. 
Hvuovv γὰρ οἱ στρατιῶται τὴν ἀγριότητα καὶ τὴν 
ἀπάϑειαν τῶν πολεμίων ὥσπερ ϑηρίων ὀρρωδοῦντες. ὃ 
"sl δέ τινες περὶ τοῖς ἐρύμασι τοῖς Πομπηΐου μάχαι 
σποράδες ἐγίγνοντο" καὶ περιῆν πάσαις ὁ Καῖσαρ πλὴν 
μιᾶς, ἐν ἦ τροπῆς μεγάλης γενομένης ἐκινδύνευσεν 

791 ἀπολέσαι τὸ στρατόπεδον. Πομπηΐου γὰρ προσβάλλον--: 
τος οὐδεὶς ἔμεινεν, ἀλλὰ καὶ τάφροι κατεπίμπλαντο 10 
κτεινομένων, καὶ περὶ τοῖς αὑτῶν χαρακώμασι καὶ περι- 
τειχίσμασιν ἔπιπτον ἐλαυνόμενοι προτροπάδην. Καῖσαρ 
δὲ ὑπαντιάξων ἐπειρᾶτο μὲν ἀναστρέφειν τοὺς φεύγον- 
τας, ἐπέραινε δὲ οὐδέν, ἀλλ᾽ ἐπιλαμβανομένου τῶν ση- 
μείων ἀπερρέπτουν οἱ κομίζοντες. ὥστε δύο καὶ τριά- 15 
κοντὰ λαβεῖν τοὺς πολεμίους, αὐτὸς δὲ παρὰ μικρὸν 
ἦλθεν ἀποθανεῖν. ᾿Ανδρὶ γὰρ μεγάλῳ καὶ δωμαλέῳ 
φεύγοντι παρ᾽ αὐτὸν ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα uévew ἐκέ- 
λευόε καὶ στρέφεσϑαι πρὸς τοὺς πολεμίους" ὁ δὲ με- 
στὸς ὧν ταραχῆς παρὰ τὸ δεινὸν ἐπήρατο τὴν μάχαιραν 20 
ὡς καϑιξόμενος. φϑάνει δὲ ὁ τοῦ Καίσαρος ὑπασπιστὴς 

ἀποκόψας αὐτοῦ τὸν ὦμον. Οὕτω δὲ ἀπέγνω τὰ καϑ' 
αὑτὸν, ὥστε, ἐπεὶ Πομπήϊος ὑπ᾽ εὐλαβείας τινὸς ἢ 

τύχης ἔφγῳ μεγάλῳ τέλος οὐκ ἐπέϑηκεν, ἀλλὰ καϑείρ-- 

bac δὶς τὸν χάρακα τοὺς φεύγοντας ἀνεχώρησεν: δἶπεν 25 

ἄρα πρὸς τοὺς φίλους ἀπιὼν ὁ Καῖσαρ Σήμερον ἂν 3 

νίκη παρὰ τοῖς πολεμίοις ἦν; εἰ τὸν νικῶντα ei gov." 

Αὐτὸς δὲ παρελθὼν εἰς τὴν σκηνὴν καὶ κατακλιϑεὶς 

νύκτα πασῶν ἐκείνην ἀνιαροτάτην διήγαγεν ἐν ἀπόροις 
λογισμοῖς, ὡς κακῶς ἐστρατηγηκώς, ὅτι καὶ χώρας ἐπι-- 80 

κειμένης βαϑείας καὶ πόλεων εὐδαιμόνων τῶν Μακε- 
δονικῶν καὶ Θετταλικῶν, ἐάσας ἐκεῖ περισπάσαι τὸν 

96 * 
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πόλεμον ἐνταῦϑα καϑέξοιτο πρὸς ϑαλάττῃ, ναυκρα- 
τούντων τῶν πολεμίων πολιορκούμενος τοῖς ἀναγκαί-- 

οἱῷ μᾶλλον ἢ τοῖς ὅπλοις πολιορκῶν. Οὕτω δὴ διπτα- 
σϑεὶς καὶ ἀδημονήσας πρὸς τὴν ἀπορίαν καὶ χαλεπό- 

3 τητὰ τῶν παρόντων ἀνίστη τὸν στρατὸν ἐπὶ Σκηπίωνα 
προάγειν εἰς Μακεδονίαν ἐγνωκώς" ἢ γὰρ ἐπισπάσε-- 
ὅϑαι Πομπήϊον, ὅπου μαχεῖται μὴ χορηγούμενος ὁμοίως 
ἀπὸ τῆς ϑαλάττης, ἢ περιέσεσϑαι μεμονωμένου Σίκη- 
πίωνος. 

ι. — XL. Τοῦτο τὴν Πομπηΐου στρατιὰν ἐπῆρε καὶ τοὺς 
περὶ αὐτὸν ἡγεμόνας ὡς ἡττημένου καὶ φεύγοντος ἔχε- 
σϑαι Καίσαρος. “Τὐτὸς μὲν γὰρ εὐλαβῶς εἶχε Πομπήϊος 
ἀναρρῖψαι μάχην περὶ τηλικούτων, καὶ παρεσκευασμέ- 
vog ἄφιστα πᾶσι πρὸς τὸν χρόνον ἠξίου τρέβειν καὶ μα-- 

jó φαίνειν τὴν τῶν πολεμίων ἀκμὴν βραχεῖαν οὖσαν. Τὸ 

γάρ τοι μαχιμώτατον τῆς Καίδαρος δυνάμεως ἐμπει-- 
ρέαν μὲν εἶχε καὶ τόλμαν ἀνυπόστατον πρὸς τοὺς ἀγῶ- 
νας. ἐν δὲ ταῖς πλάναις καὶ ταῖς στρατοπεδείαις καὶ τει- 
χομαχοῦντες καὶ νυκτεγερτοῦντες ἐξέκανμον ὑπὸ γήρως, 

90 καὶ βαρεῖς ἡσαν τοῖς σώμασι πρὸς τοὺς πῦνους, δί ἀσϑέ. 

v&euxrv ἐγκαταλείποντες τὴν προϑυμίαν. Τότε δὲ καί τι 

νόσημα λοιμῶδες ἐλέχϑη τὴν ἀτοπίαν τῆς διαίτης ποιη- 
σάμενον ἀρχὴν ἐν τῇ στρατιᾷ περιφέρεσϑαι τῇ Καίσα- 

ρος. Καὶ τὸ μέγιστον, οὔτε χρήμασιν ἐρρωμένος οὔτε 
25 τροφῆς εὐπορῶν χρόνου βραχέος ἐδόκει περὶ αὑτῷ κα- 

ταλυϑήσεσϑαι. 

XLL Διὰ ταῦτα Πομπήϊον μάχεσϑαι μη βουλόμε- 
vov μόνος ἐπήνει Κάτων φειδοῖ τῶν πολιτῶν" ὅς γε καὶ 
τοὺς πεσόντας ἐν τῇ μάχῃ τῶν πολεμίων εἰς χιλίους τὸ 

30 πλῆϑος γενομένους ἰδὼν ἀπῆλϑεν ἐγκαλυψάμενος καὶ 
καταδακρύσας. Οἷ δ᾽ ἄλλοι πάντες ἐκάκιξον τὸν Πομ»- 
πήϊον φυγομαχοῦντα, καὶ παρώξυνον ᾿Δἀγαμέμνονα καὶ 
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βασιλέα βασιλέων ἀποκαλοῦντες, ὡς δὴ μὴ βουλόμενον 
ἀποϑέσϑαι τὴν μοναρχίαν, ἀλλ᾽ ἀγαλλόμενον ἡγεμόνων 
τοσούτων ἐξηρτημένων αὐτοῦ καὶ φοιτώντων ἐπὶ σκη- 
νήν. Φαώνιος δὲ τὴν Κάτωνος παρρησίαν ὑποποιού-- 
μξνος μανικῶς ἐσχετλίαξεν, εἰ μηδὲ τῆτες ἔσται τῶν 5 

περὶ Τουσκλάνον ἀπολαῦσαι σύκων διὰ τὴν Πομπηΐου 
φιλαρχίαν. ᾿ἀφράνιος δὲ (νεωστὶ γὰρ ἐξ Ἰβηρίας ἀφῖκτο 
κακῶς στρατηγήσας) διαβαλλόμενος ἐπὶ χρήμασι moo- 

7128 δοῦναι τὸν στρατὸν ἠρώτα, διὰ τί πρὸς τὸν ἔμπορον οὐ 
μάχονται τὸν ἐωνημένον παρ᾽ αὐτοῦ τὰς ἐπαρχίας. "Ex10 
τούτων ἁπάντων συνελαυνόμενος ἄκων εἰς μάχην ὁ Πομ-- 
πήϊος ἐχώρει τὸν Καίσαρα διώκων. Ὁ δὲ τὴν μὲν ἄλ- 
λην πορξδίαν χαλεπῶς ἤνυσεν. οὐδενὸς παρέχοντος &yo- 
ράν, ἀλλὰ πάντων καταφρονούντων διὰ τὴν ἔναγχος 
ἧτταν" ὡς δὲ εἷλε L'óugovg, Θεσσαλικὴν πόλιν, οὐ μό-- 15 
νον ἔϑρεψε τὴν στρατιάν, ἀλλὰ καὶ τοῦ νοσήματος ἀπήλ-- 
Aa&s παραλόγως. ᾿φϑόνῳ γὰρ ἐνέτυχον οἴνῳ, καὶ πιόν-- 
τὲς ἀνέδην. εἶτα χρώμενοι κώμοις καὶ βακχεύοντες ἀνὰ 
τὴν ὁδὸν ἐκ μέϑης διεκρούσαντο καὶ παρήλλαξαν τὸ 
πάϑος, εἰς ἕξιν ἑτέραν τοῖς σώμασι μεταπεσόντες. 20 

XLII. Ὡς δὲ εἰς τὴν Φαρσαλίαν. ἐμβαλόντες ἀμφο-- 
τέροι κατεστρατοπέδευσαν. ὁ μὲν Πομπήϊος αὖϑις εἰς 
τὸν ἀρχαῖον ἀνεκρούετο λογισμὸν τὴν γνώμην, ἔτι καὶ 
φασμάτων οὐκ αἰσίων προσγενομένων καὶ καϑ᾽ ὕπνον 
ὄψδως. [Ἐδόκει γὰρ ἑαυτὸν ὁρᾶν ἐν τῷ ϑεάτρῳ κρο- 5 
τούμενον ὑπὸ Ῥωμαίων.) Οἱ δὲ περὶ αὐτὸν οὕτω 99a- 
σεῖς ἦσαν καὶ τὸ νίκημα ταῖς ἐλπίσι προειληφότες, ὥστε 
φιλονεικεῖν ὑπὲρ τῆς Καίσαρος ἀρχιερωσύνης “Ζομίτιον 
καὶ Σπινϑῆρα καὶ Σκηπίωνα διαμιλλωμένους ἀλλήλοις, 
πέμπειν δὲ πολλοὺς εἰς Ῥώμην μισϑουμένους καὶ προ-- 80 
καταλαμβάνοντας οἰκίας ὑπατεύουσι καὶ στρατηγοῦσιν 

δπιτηδείους, ὡς εὐθὺς ἄρξοντες μετὰ τὸν πόλεμον. Má- 
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λιστα δὲ ἐσφάδαξον οἱ ἱππεῖς ἐπὶ τὴν μάχην ἠσκημένοι 
περιττῶς ὅπλῶν λαμπρότησι καὶ τροφαῖς ἵππων καὶ καλ- 
λει σωμάτων, μέγα φρονοῦντες καὶ διὰ τὸ πλῆϑος, ἕπτα- 
XLGYUALOL πρὸς χιλίους τοὺς Καίσαρος ὄντες. Ἦν δὲ 

5 καὶ τὸ τῶν πεζῶν πλῆϑος οὐκ ἀγχώμαλον, ἀλλὰ τετρα- 
κισμύριοι καὶ πεντακισχίλιοι παρετάττοντο δισμυρίοις 
καὶ δισχιλίοις. 

XLIH. Ὁ δὲ Καῖσαρ τοὺς στρατιῶτας συναγαγὼν 
καὶ προειπών, ὡς δύο μὲν αὐτῷ τάγματα Koggíviog 

ι0 ἄγων ἐγγύς ἐστιν, ἄλλαι δὲ πεντεκαίδεκα σπεῖραι μετὰ 
Καληνοῦ κάϑηνται περὶ Μέγαρα καὶ ᾿ϑήνας, ἠρώτη- 
ὅεν, εἴτε βούλονται περιμένειν ἐκείνους, εἴτε αὐτοὶ 
διακινδυνεῦσαι xa9' ἑαυτούς. OL δὲ ἀνεβόησαν δεό- 
μδνοι μὴ περιμένειν, ἀλλὰ μᾶλλον. ὅπως τάχιστα συν-- 

15 ἔασιν εἰς χεῖρας τοῖς πολεμέοις. τεχνάξεσϑαι καὶ στρα- 

τηγεῖν. Ποιουμένῳ δὲ καϑαρμὸν αὐτῷ τῆς δυνάμεως 
καὶ ϑύσαντι τὸ πρῶτον ἱερεῖον εὐθὺς ὁ μάντις ἔφραξε, 
τριῶν ἡμερῶν μάχῃ κριϑήσεσϑαι πρὸς τοὺς πολεμίους. 
Ἐρομένου δὲ τοῦ Καίσαρος, εἰ καὶ περὶ τοῦ τέλους évo- 

20 φᾷ τι τοῖς ἱεροῖς εὔσημον .. Αὐτὸς cv ἔφη ,60 τοῦτο 
βέλτιον ὑποκρέναιο σαυτῷ. Μεγάλην γὰρ οἵ ϑεοὶ μετα- 
βολὴν καὶ μετάπτωσιν ἐπὶ τὰ ἐναντία τῶν καϑεστώτων 
δηλοῦσιν, ὥστε, εἰ μὲν εὖ πράττειν ἡγῇ σεαυτὸν ἐπὶ 
τῷ παρόντι, τὴν χείρονα προσδόκα τύχην εἰ δὲ κακῶς, 

25 τὴν ἀμείνονα.“ Τῇ ἢ ὃὲ πρὸ τῆς μάχης νυκτὶ τὰς φυλα- 
xag ἐφοδεύοντος αὐτοῦ περὶ τὸ μεσονύκτιον ὄφϑη λαμ- 
πὰς οὐρανίου πυρός, ἣν ὑπερενεχϑεῖσαν τὸ Καίσαρος 
στρατόπεδον λαμπρὰν καὶ φλογώδη γενομένην ἔδοξεν 
εἰς τὸ Πομπηΐου καταπεσεῖν. Ἑωϑινῆς δὲ φυλακῆς 

30 καὶ πανικὸν τάραχον ἤσϑοντο γιγνομενον παρὰ τοῖς πο- 
λεμίοις. Οὐ μὴν μαχεῖσθαί ye κατ᾽ ἐκείνην προσεδόκα 
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τὴν ἡμέραν, ἀλλὰ ὡς ἐπὶ Σκοτούσσης ὁδεύων Gvestev- 
yvvsv. 

XLIV. Ἐπεὶ δὲ τῶν σκηνῶν ἤδη καταλελυμένων ot 
σκοποὶ προσίππευσαν αὐτῷ τοὺς πολεμίους ἐπὶ μάχῃ 

καταβαίνειν ἀπαγγέλλοντες. περιχαρὴς γενόμενος καὶ ὃ 
προσευξάμενος τοῖς ϑεοῖς παρέταττε τὴν φάλαγγα, τὴν 
τάξιν τριπλῆν ποιῶν. Καὶ τοῖς μὲν μέσοις ἐπέστησε 
Καλβῖνον Ζομέτιον, τῶν δὲ κεράτων τὸ μὲν εἶχεν Av- 
τώνιος, αὐτὸς δὲ τὸ δεξιόν ἐν τῷ δεκάτῳ τάγματι μέλ- 
λῶν μάχεσϑαι. Κατὰ τοῦτο δὲ τοὺς τῶν πολεμίων ἵπ-- τὸ 
πεῖς ἀντιπαραταττομένους ὁρῶν καὶ δεδοικὼς τὴν λαμ-- 
πρότητα καὶ τὸ πλῆϑος αὐτῶν, ἀπὸ τῆς ἐσχάτης τάξεως 
ἀδήλως ἐκέλευσε περιελθεῖν πρὸς émvvóv ἕξ σπείρας 

120 καὶ κατόπιν ἔστησε τοῦ δεξιοῦ, διδάξας ἃ χρὴ ποιεῖν 
ὅταν οὗ τῶν πολεμίων ἱππεῖς προσφέρωνται. Πομπήϊος 15 
δὲ τὸ μὲν αὐτὸς εἶχε τῶν κεράτων, τὸ δ᾽ εὐώνυμον Zo- 
μέτιος, τοῦ δὲ μέσου Σκηπίων ἦρχεν ó πενϑερός. Of δὲ 
ἱππεῖς ἅπαντες ἐπὶ τὸ ἀριστερὸν ἔβρισαν ὡς τὸ δεξιὸν 

κυκλωσόμενοι τῶν πολεμέων καὶ λαμπρὰν περὶ αὐτὸν 
τὸν ἡγεμόνα ποιησόμενοι τροπήν᾽ οὐδὲν γὰρ ἀνϑέξειν 20 
βάϑος ὁπλιτικῆς φάλαγγος, ἀλλὰ συντρίψεσϑαι καὶ κα- 

ταρράξεσϑαι πάντα τοῖς ἐναντίοις ἐπιβολῆς ἅμα τοσού- 
τῶν ἱππέων γενομένης. Ἐπεὶ δὲ σημαίνειν ἔμελλον ἀμ- 
φότεροι τὴν ἔροδον, Πομπήϊος μὲν ἐκέλευσε τοὺς ὁπλί- 
τας ἑστῶτας ἐν προβολῇ καὶ μένοντας ἀραρότως δέχε-- 35 
σϑαι τὴν ἐπιδρομὴν τῶν πολεμίων, μέχρι ἂν ὑσσοῦ βο-- 
λῆς ἐντὸς γένωνται. Καῖσαρ δὲ καὶ περὶ τοῦτο διαμαρ-- 
τεῖν φησιν αὐτόν, ἀγνοήσαντα τὴν μετὰ δρόμου καὶ 

φορᾶς ἐν ἀρχῇ γινομένην σύρραξιν. ὡς ἔν τε ταῖς πλη- 

γαῖς βίαν προστέϑησι καὶ συνεκκαίει τὸν ϑύυμὸν £x30 
πάντων ἀναρριπιξόμενον. Αὐτὸς δὲ κινεῖν τὴν φάλαγ-- 
γὰ μέλλων καὶ προϊὼν ἐπ᾽ ἔργοι' ἤδη πρῶτον ὁρᾷ τῶν 



408 ILAOTTAPXOT 

ταξιάρχων ἄνδρα πιστὸν αὐτῷ καὶ πολέμων ἔμπειρον 
ἐπιϑαρσύνοντα τοὺς ὑφ᾽ αὑτῷ καὶ προκαλούμενον εἰς 
ἅμιλλαν ἀλκῆς. Τοῦτον ὀνομαστὶ προσαγορεύσας ,, Τί 
ἐλπίξομεν“ εἶπεν ,,0 Γάϊε Κρασσένιε, καὶ πῶς τι ϑάρ- 

5 covg ἔχομεν ;“ Ὁ δὲ Κρασσίνιος ἐκτείνας τὴν δεξιὰν καὶ 
μέγα βοήσας » Nunjsopev" ἔφη λαμπρῶς, ὦ Καϊσαφ᾽ 

ἐμὲ δὲ ἢ ξῶντα τήμερον ἢ τεϑνηκότα ἐπαινέσεις." 
Ταῦτα εἰπὼν πρῶτος ἐμβάλλει τοῖς πολεμίοις δρόμῳ, 

συνεπισπασάμενος τοὺς περὶ ἑαυτὸν ἑκατὸν καὶ εἴκοσι 
10 στρατιώτας. Ζιακόψας δὲ τοὺς πρώτους καὶ πρόσω χω-- 

ρῶν φόνῳ πολλῷ καὶ βιαξόμενος ἀνακόπτεται ξίφει 
πληγεὶς διὰ τοῦ στόματος, ὥστε καὶ τὴν αἰχμὴν ὑπὲρ τὸ 
ἐνίον ἀνασχεῖν. 

XLV. Οὕτω δὲ τῶν πεξῶν κατὰ τὸ μέσον συρρα- 
15 γέντων καὶ μαχομένων, ἀπὸ τοῦ κέρατος of Πομπηΐου 

ἱππεῖς σοβαρῶς ἐπήλαυνον εἰς κύκλωσιν τοῦ δεξιοῦ τὰς 
ἴλας ἀναχεόμενοι" καὶ πρὶν ἢ προσβαλεῖν αὐτοὺς ἐκ-- 
τρέχουσιν αἵ σπεῖραι παρὰ Καίσαρος. οὐχ, ὥσπερ εἰώ- 
ϑεσαν. ἀκοντίσμασι χρώμενοι τοῖς ὑσσοῖς οὐδὲ μηροὺς 

30 παίοντες ἐκ χειρὸς ἢ κνήμας τῶν πολεμίων, ἀλλὰ τῶν 

ὄψεων ἐφιέμενοι καὶ τὰ πρόσωπα συντιτρώσκοντες, 

ὑπὸ Καέσαρος δεδιδαγμένοι τοῦτο ποιεῖν, ἐλπίξοντος 
ἄνδρας οὐ πολλὰ πολέμοις οὐδὲ τραύμασιν ὡμιληκότας, 
νέους δὲ καὶ κομῶντας ἐπὶ κάλλει καὶ ὥρᾳ μάλιστα τὰς 

"τοιαύτας πληγὰς ὑπόψεσϑαι καὶ μὴ μενεῖν, τὸν ἐν τῷ 
παρόντι κίνδυνον ἅμα καὶ τὴν aves αἰσχύνην δεδοι- 
κότας. Ὃ δὴ καὶ συνέβαινεν" οὐ γὰρ ἠνείχοντο τῶν 
ὑσσῶν ἀναφερομένων, οὐδὲ ἐτόλμων ἐν ὀφθαλμοῖς τὸν 
σίδηρον ὁρῶντες, ἀλλ᾽ ἀπεστρέφοντο καὶ συνεκαλύ- 

ϑύπτοντο φειδόμενοι τῶν προσώπων. καὶ τέλος οὕτως τα- 
ράξαντας ἑαυτοὺς ἐτράποντο φεύγειν αἴσχιστα, λυμηνά- 
μενοι τὸ σύμπαν. Εὐϑὺς γὰρ of μὲν νενικηκότες τού- 
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τους ἐκυκλοῦντο τοὺς πεξοὺς καὶ κατὰ νώτου προσπί- 

πτοντεὲς ἔκοπτον. Πομπήϊος δὲ ὡς κατεῖδεν ἀπὸ ϑατέρου 
τοὺς ἱππεῖς φυγῇ σκεδασϑέντας, οὐκέτι ἦν ὁ αὐτὸς οὐδ᾽ 
ἐμέμνητο Πομπήϊος ὧν Μάγνος, ἀλλ᾽ ὑπὸ ϑεοῦ μάλιστα 
βλαπτομένῳ τὴν γνώμην ἐοικὼς bi διὰ ϑείας ἥττης τξ-- 5 
ϑαμβημένος] ἄφϑογγος ᾧχετο ἀπιὼν ἐπὶ σκηνήν, καὶ 

καϑεξόμενος ἐκαραδόκει τὸ μέλλον, ἄχρι οὐ τροπῆς 

ἁπάντων γενομένης ἐπέβαινον οἷ πολέμιοι τοῦ χάρακος 
καὶ διεμάχοντο πρὸς τοὺς φυλάττοντας. Τότε δὲ ὥσπερ 
ἔννους γενόμενος καὶ ταύτην μόνην, ὥς φασι, φωνὴν 10 
ἀφείς «Οὐκοῦν καὶ ἐπὶ τὴν παρεμβολήν ;" ἀπεδύσατο 
uiv τὴν ἐναγώνιον καὶ στρατηγικὴν ἐσθῆτα, φεύγοντι 

73003 πρέπουσαν μεταλαβὼν ὑπεξῆλϑεν. AAA οὗτος μὲν 
οἵαις ὕστερον χρησάμενος τύχαις ὕπως τὲ παραδοὺς 
ἑαυτὸν τοῖς Αἰγυπτίοις ἀνδράσιν ἀνῃρέϑη, δηλοῦμεν ἐν 15 
τοῖς περὶ ἐκείνου γράμμασιν. 

XLVI. Ὁ δὲ Καῖσαρ ὡς ἐν τῷ χάρακι τοῦ Πομ- 
πηΐου γενόμενος τούς τὸ κειμένους νεκροὺς ἤδη τῶν 
πολεμίων εἶδε καὶ τοὺς ἔτι κτεινομένους, εἶπεν ἄρα 
στενάξας... Τοῦτο ἐβουλήϑησαν, εἰς τοῦτό us ἀνάγκης 20 
ὑπηγάγοντο, ἵνα Γάϊος Καῖσαρ 0 μεγίστους πολέμους 
κατορϑώσας. εἰ προηκάμην τὰ στρατεύματα, κἂν κατε- 
δικάσϑην.“ Ταῦτά φησι Πολλέων Aaívviog τὰ ῥήματα 
Ῥωμαϊστὶ μὲν ἀναφϑέγξασϑαι τὸν Καίσαρα παρὰ τὸν 
τότε καιρόν, Ἑλληνιστὶ δ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ γεγράφϑαι" τῶν 26 
δὲ ἀποϑανόντων τοὺς πλείστους οἰκέτας γενέσϑαι περὶ 

τὴν κατάληψιν τοῦ χάρακος ἀναιρεϑέντας, στρατιώτας 
δὲ μὴ πλείους ἑξακισχιλίων πεσεῖν. Τῶν δὲ ξώντων 
ἁλόντων κατέμιξε τοὺς πλείστους ὁ Καῖσαρ εἰς [t a*] 
τάγματα" πολλοῖς δὲ καὶ τῶν ἐπιφανῶν ἄδειαν ἔδ QV, 30 

ὧν καὶ Βροῦτος ἦν ὁ κτείνας αὐτὸν ὕστερον, ἐφ᾽ ᾧ λέ- 
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γεται μὴ φαινομένῳ μὲν ἀγωνιᾶσαι, σωϑέντος δὲ καὶ 
παραγενομένου πρὸς αὐτὸν ἡσθῆναι διαφερόντως. 

XLVIL Σημείων δὲ πολλῶν γενομένων τῆς νέκης 
ἐπιφανέστατον ἱστορεῖται τὸ περὶ Τράλλεις. Ἐν γὰρ 

5 ἱερῷ Νέκης ἀνδριὰς εἱστήκει Καίσαρος: καὶ τὸ περὶ 
αὐτῷ χωρίον αὐτὸ τε στερεὸν φύσει καὶ λίϑῳ σχληρῷ 
κατεστρωμένον ἦν ἄνωϑεν᾽" ἐκ τούτου λέγουσιν ἀνατεῖ- 
λαι φοίνικα παρὰ τὴν βάσιν τοῦ ἀνδριάντος. Ἔν δὲ Πα- 

ταβέῳ Γάϊος Κορνήλιος, ἀνὴρ εὐδόκιμος ἐπὶ μαντικῇ, 
t0 Διβίου τοῦ συγγραφέως πολίτης καὶ γνώριμος, ἐτύγχα- 

νὲν ἐπ᾽ οἐωνοῖς καϑήμενος ἐκείνην τὴν ἡμέραν. Καὶ 
πρῶτον μὲν, ὡς Αἰβιός φησι, τὸν καιρὸν ἔγνω τῆς μά- 
χης καὶ πρὸς τοὺς παρόντας εἶπεν ὅτι καὶ δὴ περαέίνε- 

ται τὸ χρῆμα καὶ συνίασιν εἰς ἔργον οἱ ἄνδρες. Avg 
ι8 δὲ πρὸς τῇ ϑέᾳ γενόμενος καὶ τὰ σημεῖα κατιδὼν ἀνή- 

Aero μετ᾽ ἐνθουσιασμοῦ βοῶν... Νικᾷς, ὦ Καῖσαρ.“ Ἐκ- 
πλαγέντων δὲ τῶν παρατυχόντων περιελὼν τὸν στέφα- 
νον ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἐνωμότως ἔφη μὴ πρὶν ἐπιϑήσε- 
σϑαι πάλιν ἢ τῇ τέχνῃ μαρτυρῆσαι τὸ ἔργον. Ταῦτα 

20 μὲν οὖν ὁ Λίβιος οὕτως γενέσϑαι καταβεβαιοῦται. 
XLVIIL Καῖσαρ δὲ τῷ Θετταλῶν ἔϑνει τὴν ἐλευ- 

ϑερίαν ἀναϑεὶς νικητήριον ἐδίωκε Πομπήϊον" ἁψάμενος 
δὲ τῆς 4σίας Κνιδίους τε Θεοπόμπῳ τῷ συναγαγόντι 
τοὺς μύϑους χαριξόμενος ἠλευϑέρωσε͵, καὶ πᾶσι τοῖς τὴν 

95 “΄σίαν κατοικοῦσι τὸ τρίτον τῶν φόρων ἀνῆκεν. Εἰς δὲ 
᾿ἡλεξαάνδρειαν ἐπὶ Πομπηΐῳ τεϑνηκότι καταχϑεὶς Θεό- 
Qorov μὲν ἀπεστράφη τὴν Πομπηΐου κεφαλὴν προσφέ- 
φοντα, τὴν δὲ σφραγῖδα δεξάμενος τοῦ ἀνδρὸς κατε- 
δάκρυσεν᾽ ὅσοι δὲ τῶν ἑταίρων αὐτοῦ καὶ συνήϑον 

80 πλανώμενοι κατὰ τὴν χώραν ἑαλώκεσαν ὑπὸ τοῦ βασι- 
λέως, πάντας εὐεργέτησε καὶ προσηγάγετο. Τοῖς δὲ φί- 
λοις εἰς ἹΡώιην ἔγραφεν, ὅτι τῆς νίκης ἀπολαύοι τοῦτο 
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μέγιστον καὶ ἥδιστον, τὸ σώξειν τινὰς ἀεὶ τῶν πεπολε- 
μηκότων πολιτῶν αὐτῷ. Τὺν δὲ αὐτόϑι πόλεμον οἵ μὲν 
οὐκ ἀναγκαῖον, ἀλλ᾽ ἔρωτι Κλεοπάτρας ἄδοξον αὐτῷ 
καὶ κινδυνώδη γενέσϑαι λέγουσιν, o£ δὲ τοὺς βασιλι- 
xovg αἰτιῶνται, καὶ μάλιστα τὸν εὐνοῦχον Ποϑεινόν, ὃς 5 
πλεῖστον δυνάμενος καὶ Πομπήϊον μὲν ἀνῃρηκὼς ἔναγ-- 
qos, ἐκβεβληκὼς δὲ Κλεοπάτραν, κρύφα μὲν ἐπεβού- 
λευε τῷ Καίσαρι" καὶ διὰ τοῦτό φασιν αὐτὸν ἀρξάμε- 
νον ἔκτοτε διανυκτερεύειν ἐν τοῖς πότοις ἕνεκα φυλα- 

χῆς τοῦ σώματος" φανερῶς δὲ οὐκ ἦν ἀνεκτὸς ἐπίφϑονα 10 
πολλὰ καὶ πρὸς ὕβριν εἰς τὸν Καίσαρα λέγων καὶ πράτ-- 
τῶν. Τοὺς μὲν γὰρ στρατιώτας τὸν κάκιστον μετρουμέ- 
νους καὶ παλαιότατον σῖτον ἐκέλευσεν ἀνέχεσϑαι καὶ 
δτέργειν ἐσθίοντας τὰ ἀλλότρια, πρὸς δὲ τὰ δεῖπνα 
σκεύεσιν ἐχρῆτο ξυλίνοις καὶ κεραμεοῖς, ὡς τὰ χρυσᾶ15 

121 καὶ ἀργυρᾶ πάντα Καίσαρος ἔχοντος εἷς τι χρέος. Ὥφει- 
λὲ γὰρ ὁ τοῦ βασιλεύοντος τότε πατὴρ Καίσαρι χιλίας 

ἑπτακοσίας πεντήκοντα μυριάδας, ὧν τὰς μὲν ἄλλας 
ἀνῆκε τοῖς παισὶν αὐτοῦ πρότερον ὁ Καῖσαρ, τὰς δὲ χι- 
λίας ἠξίου τότε λαβὼν διαϑρέψαι τὸ στράτευμα. Τοῦ 20 
δὲ Ποϑεινοῦ νῦν μὲν αὐτὸν ἀπιέναι καὶ τῶν μεγάλων 
ἔχεσϑαι πραγμάτων κελεύοντος, ὕστερον δὲ κομιεῖσϑαι 
μδτὰ χάριτος, εἰπὼν ὡς Αἰγυπτίων ἐλάχιστα δέοιτο 
συμβούλων, κρύφα τὴν Κλεοπάτραν ἀπὸ τῆς χῶρας με- 
τεπέμπετο. 25 

XLIX. Κἀκείνη παραλαβοῦσα τῶν φέλων ᾿4πολλό- 
δῶρον τὸν Σικελιώτην μόνον εἰς ἀκάτιον μικρὸν éu- 
βᾶσα τοῖς μὲν βασιλείοις προσέσχεν ἤδη συσκοτάξοντος" 
ἀπόρου δὲ τοῦ λαϑεῖν ὄντος ἄλλως, ἡ μὲν εἰς στρωμα- 
τόδεσμον ἐνδῦσα προτείνει μακρὰν ἑαυτήν, ὁ δὲ ᾿4πολ- 80 
λόδωρος ἱμάντι συνδήσας τὸν στρωματόδεσμον εἰσκομί- 

ξει διὰ ϑυρῶν πρὸς τὸν Καίσαρα. Καὶ τούτῳ τε πρώτῳ 
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λέγεται τῷ τεχνήματι τῆς Κλεοπάτρας ἁλῶναι, λαμυρᾶς 
φανείσης, καὶ τῆς ἄλλης ὁμιλίας καὶ χάριτος ἥττων γε- 

νόμενος διαλλάξαι πρὸς τὸν ἀδελφὸν ὡς συμβασιλεύ- 
σουσαν. Ἔπειτα δ᾽ ἐν ταῖς διαλλαγαῖς ἑστιωμένων ἁπάν- 

5 τῶν οἰκέτης Καίσαρος κουρεὺς διὰ δειλίαν. ἢ πάντας 
ἀνθρώπους ὑπερέβαλεν, οὐδὲν ἐῶν ἀνεξέταστον, ἀλλ᾽ 
ὠτακουστῶν καὶ πολυπραγμονῶν, συνῆκεν ἐπιβουλὴν 
Καίσαρι πραττομένην ὑπ᾽ ᾿Δ4χιλλᾷᾶ τοῦ στρατηγοῦ καὶ 
Ποϑεινοῦ τοῦ εὐνούχου. Φωράσας δὲ ὁ Καῖσαρ φρου-- 

10 ρὰν μὲν περιέστησε τῷ ἀνδρῶνι,. τὸν δὲ Ποϑεινὸν ἀν εἴ- 
λεν" 0 δὲ ᾿Δχιλλᾶς φυγὼν εἰς τὸ στρατόπεδον περιΐστη- 
σιν αὐτῷ βαρὺν καὶ δυσμεταχείριστον πόλεμον ὀλιγο-- 

στῷ τοσαύτην ἀμυνομένῳ πόλιν καὶ δύναμιν. Ἐν à 
πρῶτον μὲν ἐκινδύνευσεν ὕδατος ἀποκλεισϑ'είς" αἱ γὰρ 

15 διώρυχες ἀπῳκοδομήϑησαν ὑπὸ τῶν πολεμέων᾽ δεύτε- 
ρον δὲ περικοπτόμενος τὸν στόλον ἠναγκάσϑη διὰ πυ- 
ρὸς ἀπώσασϑαι τὸν κίνδυνον, ὃ καὶ τὴν μεγάλην βιβλιο- 
ϑήκην ἐκ τῶν νεωρίων ἐπινεμόμενον διέφϑειρε" τρίτον 
δὲ περὶ τῇ Φάρῳ μάχης συνεστώσης κατεπήδησε μὲν 

30 ἀπὸ τοῦ χώματος εἰς ἀκάτιον καὶ παρεβοήϑει τοῖς ἀγω- 
νιξομένοις. ἐπιπλεόντων δὲ πολλαχόϑεν αὐτῷ τῶν 4- 
γυπτίων ῥίψας ξαυτὸν εἰς τὴν ϑάλασσαν ἀπενήξατο μό- 
λις καὶ χαλεπῶς. Ὅτε καὶ λέγεται βιβλίδια κρατῶν 
πολλὰ μὴ προέσϑαι βαλλόμενος καὶ βαπτιξόμενος, ἀλλ᾽ 

96 ἀνέχων ὑπὲρ τῆς ϑαλάσσης τὰ βιβλίδια τῇ ἑτέρᾳ χειρὶ 
νήχεσθαι" τὸ δὲ ἀκάτιον εὐϑὺς ἐβυϑίσϑη. Τέλος δὲ, 
τοῦ βασιλέως πρὸς τοὺς πολεμίους ἀποχωρήσαντος, ἐπελ- 
ϑὼν καὶ συνάψας μάχην ἐνέκησε, πολλῶν πεσόντων αὖ- 
τοῦ τὲ τοῦ βασιλέως ἀφανοῦς γενομένου. Καταλιπὼν δὲ 

30vyv Κλεοπάτραν βασιλεύουσαν Αἰγύπτου καὶ μικρὸν 
ὕστερον ἐξ αὐτοῦ τεκοῦσαν υἱόν, ὃν ᾿Δλεξανδρεῖς Και- 

δαρίωνα προσηγόρενον, ὥρμησεν ἐπὶ Σιυρέας. 
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L. Κἀκεῖϑεν ἐπιὼν τὴν Acíav ἐπυνθάνετο Ζομί- 
τιον μὲν ὑπὸ Φαρνάκον τοῦ Μιϑριδάτου παιδὸς ἡττη-- 
μένον ἐκ Πόντου πεφευγέναι σὺν ὀλίγοις, Φαρνάκην δὲ 
τῇ νίκῃ χρώμενον ἀπλήστως καὶ Βιϑυνίαν ἔχοντα καὶ 
Καππαδοκίαν "Aguevíac ἐφέεσϑαι τῆς μικρᾶς καλουμέ- 5 
vus, καὶ πάντας ἀνιστάναι τοὺς ταύτῃ βασιλεῖς καὶ τε- 
τράρχας. Εὐϑὺς οὖν ἐπὶ τὸν ἄνδφα τρισὶν ἥλαυνε τάγ- 

μασι, καὶ περὶ πόλιν Ζῆλαν μάχην μεγάλην συνάψας 

αὐτὸν μὲν ἐξέβαλε τοῦ Πόντου φεύγοντα, τὴν δὲ στρα- 
τιὰν ἄρδην ἀνεῖλε. Καὶ τῆς μάχης ταύτης τὴν ὀξύ- ἰὸ 
τητὰ καὶ τὸ τάχος ἀναγγέλλων εἰς Ῥώμην πρός τινα τῶν 

φίλων “Ἵμάντιον ἔγραψε τρεῖς λέξεις" »Ηλϑον, εἶδον, 

ἐνίκησα.“ Ῥωμαϊστὶ δὲ αἱ λέξεις εἰς ὅμοιον ἀπολή- 
γουσαι σχῆμα ῥήματος οὐκ ἀπέϑανον τὴν βραχυλογίαν 
ἔχουσιν. 18 

LL. Ἐκ τούτου διαβαλὼν εἰς Ἰταλίαν ἀνέβαινεν εἰς 
Ῥώμην, τοῦ μὲν ἐνιαυτοῦ καταστρέφοντος εἰς ὃν ἤρητο 

182 δικτάτωρ τὸ δεύτερον, οὐδέποτε τῆς ἀρχῆς ἐκείνης πρό-- 
τερον ἐνιαυσίου γενομένης εἰς δὲ τοὐπιὸν ὕπατος ἀπε- 
δείχϑη. Καὶ κακῶς ἤκουσεν ὅτι τῶν στρατιωτῶν στα- 20 
σιασάντων καὶ δύο στρατηγικοὺς ἄνδρας ἀνελόντων, 
Κοσκώνιον καὶ Γάλβαν, ἐπετίμησε μὲν αὐτοῖς τοσοῦς-- 
TOv, 0GOv ἀντὶ στρατιωτῶν πολίτας προσαγορεῦσαι, χυ- 

λίας δὲ διένειμεν ἑκάστῳ δραχμὰς καὶ χώραν τῆς Ἰτα- 

λίας ἀπεκλήρωσε πολλήν. Ἦν δὲ αὐτοῦ διαβολὴ καὶ ἡ 
“ολοβέλλα μανία καὶ ἡ ̓ Δμαντίου φιλαργυρία καὶ με- 

ϑύων ᾿Αντώνιος καὶ Κορφίνιος τὴν “Πομπηΐου σκευῶω- 

goUpevog οἰκίαν καὶ μετοικοδομῶν ὡς ἱκανὴν οὐκ οὐ- 
σαν. Ἐπὶ τούτοις γὰρ ἐδυσφόρουν Ῥωμαῖοι. Καῖσαρ δὲ 

διὰ τὴν ὑπόϑεσιν τῆς πολιτείας οὐκ ἀγνοῶν οὐδὲ βου- 80 
λόμενος ἠναγκάξετο χρῆσϑαι τοῖς ὑπουργοῦσι. 

Lll. Τῶν δὲ περὶ Κάτωνα καὶ Σκηπίωνα μετὰ τὴν 

ΕΝ Qr 
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ἐν Φαρσάλῳ μάχην εἰς Μιβύην φυγόντων κἀκεῖ, τοῦ 
βασιλέως Ἰόβα βοηϑοῦντος αὐτοῖς. ἡϑροικότων δυνά- 
(δὶς ἀξιολόγους, ἔγνω στρατεύειν ὁ Καῖσαρ ἐπ᾽ αὐτούς: 

καὶ περὶ τροπὰς χειμερινὰς διαβὰς εἰς Σικελίαν, καὶ 
5 βουλόμενος εὐθὺς ἀποκόψαι τῶν περὶ αὐτὸν ἡγεμόνων 
ἅπασαν ἐλπίδα μελλήσεως καὶ διατριβῆς, ἐπὶ τοῦ κλύ- 
ὅματος ἔπηξε τὴν ἑαυτοῦ σκηνήν᾽ καὶ γενομένου πνεύ- 
ματος ἐμβὰς ἀνήχϑη μετὰ τρισχιλίων πεζῶν καὶ ἱππέων 
ὀλίγων. ᾿Ζποβιβάσας δὲ τούτους λαϑὼν ἀνήχϑη πάλιν, 

l0vzo τῆς μείξονος ὀρρωδῶν δυνάμεως" καὶ κατὰ ϑάλατ. 

ταν οὖσιν ἤδη προστυχὼν κατήγαγεν ἅπαντας εἰς τὸ 
στρατόπεδον. Πυνϑανόμενος δὲ χρησμῷ τινι παλαιῷ 
ϑαρρεῖν τοὺς πολεμίους, ὡς προσῆκον ἀεὶ τῷ Σκηπιώ- 

νῶν γένει κρατεῖν ἐν Λιβύῃ, χαλεπὸν εἰπεῖν, εἶτε φλαυ- 
15 ρέξων ἐν παιδιᾷ τινι τὸν Σκηπέωνα στρατηγοῦντα τῶν 

πολεμίων, εἴτε καὶ σπουδῇ τὸν οἰωνὸν οἰκειούμενος, ἦν 

γὰρ καὶ παρ᾽ αὐτῷ τις ἄνϑρωπος ἄλλως μὲν εὐκατα- 

φρόνητος καὶ παρημελημένος, οἰκίας δὲ τῆς ᾿φρικα- 
vOv, Σκηπίων ἐκαλεῖτο Σαλλουτίων. τοῦτον ἐν ταῖς 

20 μάχαις προέταττεν ὥσπερ ἡγεμόνα τῆς στρατιᾶς, ἀναγ- 
καξόμενος πολλάκις ἐξάπτεσϑαι τῶν πολεμίων καὶ φιλο- 

μαχεῖν. Ἦν γὰρ οὔτε σῖτος τοῖς ἀνδράσιν ἄφϑονος οὔτε 
ὑποξυγίοις χιλός, ἀλλὰ βρύοις ἠναγκάξοντο ϑαλαττίοις, 

ἀποπλυϑείσης τῆς ἁλμυρίδος, ὀλέγην ἄγρωστιν ὥσπερ 
"Ὁ ἥδυσμα παραμιγνύντες ἐπάγειν τοὺς ἵππους. Οἷ γὰρ 

Νομάδες ἐπιφαινόμενοι πολλοὶ καὶ ταχεῖς ἑκάστοτε κα- 
τεῖχον τὴν χώραν᾽ καί ποτε τῶν Καίσαρος ἱππέων oyo- 
λὴν ἀγόντων (ἔτυχε γὰρ αὐτοῖς ἀνὴρ Δίβυς ἐπιδεικνύ- 
pevog ὄρχησιν ἅμα καὶ μοναυλῶν ϑαύματος ἀξίως, οἱ δὲ 

30 τερπόμενοι καϑῆντο τοῖς παισὶ τοὺς ἵππους ἐπιτρέψαν- 

τες) ἐξαίφνης περιελθόντες ἐμβάλλουσιν ol πολέμιοι, 
καὶ τοὺς μὲν αὐτοῦ κτείνουσι, τοῖς δὲ εἰς τὸ στρατόπε- 
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δον προτροπάδην ἐλαυνομένοις συνεισέπεσον. Et δὲ μὴ 
Καῖσαρ αὐτός. ἅμα δὲ Καίσαρι Πολλίων Aotvwog βοη-- 

ϑοῦντες ἐκ τοῦ χάρακος ἔσχον τὴν φυγήν, διεπέπρακτ᾽ 
ἄν ὁ πόλεμος. Ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ καϑ' ἑτέραν μάχην ἐπλε-- 

ονέκτησαν ot πολέμιοι συμπλοκῆς γενομένης. ἐν ] Καῖ- 5 

σαρ τὸν ἀετοφόρον φεύγοντα λέγεται κατασχὼν ἐκ τοῦ 
αὐχένος ἀναστρέψαι καὶ εἰπεῖν .. Ενταῦϑα εἰσὶν οἱ πο- 
λέμιοι."" 

LII. Τούτοις μέντοι τοῖς προτερήμασιν ἐπήρϑη 
Σκηπίων μάχῃ κριϑῆναι" καὶ καταλιπὼν χωρὶς μὲν ιὸ 
᾿φράνιον, χωρὶς δὲ Ἰόβαν δι᾽ ὀλίγου στρατοπεδεύον-- 
τας, αὐτὸς ἐτείχιξεν ὑπὲρ λίμνης ἔρυμα τῷ στρατοπέδῳ 
περὶ πόλιν Θάψον, ὡς εἴη πᾶσιν ἐπὶ τὴν μάχην ὁρμη- 
τήριον καὶ καταφυγή. Πονουμένῳ δὲ αὐτῷ περὶ ταῦτα 
Καῖσαρ ὑλώδεις τόπους καὶ προσβολὰς ἀφράστους ἔχον-- 15 

τας ἀμηχάνῳ τάχει διελϑὼν τοὺς μὲν ἐκυκλοῦτο, τοῖς δὲ 
προσέβαλλε κατὰ στόμα. Τρεψάμενος δὲ τούτους ἐχρῆ- 

138το τῷ καιρῷ καὶ τῇ ῥύμῃ τῆς τύχης, ὑφ᾽ ἧς αὐτοβοεὶ 
μὲν ἤρει τὸ ᾿ἀφρανίου στρατόπεδον, αὐτοβοεὶ δὲ φεύ- 
yovrog Ἰόβα διεπόρϑει τὸ τῶν Νομάδων" ἡμέρας 0520 
μιᾶς μέρει μικρῷ τριῶν στρατοπέδων ἐγκρατὴς γεγονὼς 

καὶ πεντακισμυρίους τῶν πολεμίων ἀνῃρηκὼς οὐδὲ 
πεντήκοντα τῶν ἰδίων ἀπέβαλεν. O μὲν ταῦτα περὶ 
τῆς μάχης ἐκείνης ἀναγγέλλουσιν" of δὲ οὔ φασιν αὐ-- 
τὸν ἐν τῷ ἔργῳ γενέσϑαι. συντάττοντος δὲ τὴν στρα- 25 
τιὰν καὶ διακοσμοῦντος ἄψασϑαι τὸ σύνηϑες νόσημα" 

τὸν δὲ εὐθὺς αἰσϑόμενον ἀρχομένον, πρὶν ἐκταράττε- 

ὄϑαι καὶ καταλαμβάνεσϑαι παντάπασιν ὑπὸ τοῦ πάϑους 

τὴν αἴσϑησιν ἤδη σειομένην; εἷς τινα τῶν πλησίον πύρ- 
yov κομισϑῆναι καὶ διαγαγεῖν ἐν ἡσυχίᾳ. Τῶν δὲ πε-- 80 
φευγότων ἐκ τῆς μάχης ὑπατικῶν καὶ στρατηγικῶν &v- 
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δρῶν οἵ μὲν ἑαυτοὺς διέφϑειραν ἁλισκόμενοι, συχνοὺς 
δὲ Καῖσαρ ἔκτεινεν ἁλόντας. 

LIV. Κάτωνα δὲ λαβεῖν ξῶντα φιλοτιμούμενος 
ἔσπευδε πρὸς Ἰτύκην ἐκείνην γὰρ παραφυλάττων τὴν 

5 πόλιν οὐ μετέσχε τοῦ ἀγῶνος. Πυϑόμενος δὲ ὡς fav- 
τὸν ὁ ἀνὴρ διεργάσαιτο, δῆλος μὲν ἦν δηχϑείς, ἐφ᾽ ᾧ 

δὲ ἄδηλον. Εἶπε à ovv: (Ὁ, Κάτων, φϑονῶ δοι τοῦ 

ϑανάτου" καὶ γὰρ σύ μοι τῆς σωτηρίας ἐφϑόνησας.““ Ὁ 

μὲν οὖν μετὰ ταῦτα γραφεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ πρὸς Κάτωνα 
ιοτεϑνεῶτα λόγος οὐ δοκεῖ πρῴως ἔχοντος οὐδὲ εὐδιαλ- 

λάκτως σημεῖον εἶναι. Πῶς γὰρ ἂν ἐφείσατο ξῶντος εἰς 

ἀναίσϑητον ἐκχέας ὀργὴν τοσαύτην; τῇ δὲ πρὸς Κικέ- 
ρωνα καὶ Βροῦτον αὐτοῦ καὶ μυρίους ἄλλους τῶν πε- 
πολεμηκότων ἐπιεικείᾳ τεκμαίρονται καὶ τὸν λόγον éxst- 

[5 vov οὐκ ἐξ ἀπεχϑείας, ἀλλὰ φιλοτιμέα πολιτικῇ συντε-- 
τάχϑαι διὰ τοιαύτην αἰτέαν. Ἔγραψε Κικέρων ἐγκώμιον 
Κάτωνος ὄνομα τῷ λόγῳ ϑέμενος Κάτωνα" καὶ πολλοῖς 
ὁ λόγος ἦν διὰ σπουδῆς, ὡς εἰκός, ὑπὸ τοῦ δεινοτάτου 

τῶν ῥητόρων εἰς τὴν καλλίστην πεποιημένος ὑπόϑεσιν. 
20 Τοῦτο ἠνία Καίσαρα κατηγορίαν αὑτοῦ νομίξοντα τὸν 

τοῦ τεϑνηκότος δι᾽ αὐτὸν ἔπαινον. Ἔγραψεν οὖν πολ- 
Aug τινας κατὰ τοῦ Κάτωνος αἰτίας συναγαγών" τὸ δὲ 
βιβλίον ᾿ἀντικάτων ἐπιγέγραπται. Καὶ σπουδαστὰς ἔχει 
τῶν λόγων ἑκάτερος διὰ Καίσαρα καὶ Κάτωνα πολλούς. 

25 LV. ᾿Αλλὰ γὰρ ὡς ἐπανῆλϑεν εἰς Ῥώμην ἀπὸ 4i- 
Buys , πρῶτον μὲν ὑπὲρ τῆς νίκης ἐμεγαληγόρησε πρὸς 
τὸν δῆμον, ὡς τοσαύτην κεχειρωμένος χώραν. 061 πα- 
ρέξει καϑ' ἕκαστον ἐνιαυτὸν εἰς τὸ δημόσιον σίτου μὲν 
δἴκοσι μυριάδας ᾿Δττικῶν μεδίμνων. ἐλαίου δὲ λιτρῶν 

ϑ0μυριάδας τριακοσίας. Ἔπειτα ϑριάμβους κατήγαγε τὸν 
ΔΑἰγυπτιακόν, τὸν IIovruxóv, τὸν Λιβυκόν, οὐκ ἀπο 
Σκηπίωνος, ἀλλ᾽ ἀπὸ Ἰόβα δῆϑεν τοῦ βασιλέως. Τότε 
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καὶ Ἰόβας υἱὸς ὧν ἐκείνου κομιδῇ νήπιος ἐν τῷ ϑριάμβῳ 

παρήχϑη, μακαριωτάτην ἁλοὺς ἅλωσιν. ἐκ βαρβάρου καὶ 

Νομάδος Ἑλλήνων τοῖς πολυμαϑεστάτοις ἐναρέϑμιος γε-- 

νέσϑαι συγγραφεῦσι. Μετὰ δὲ τοὺς ϑριάμβους στρα- 
τιώταις τὲ μεγάλας δωρεὰ ἐδίδου καὶ τὸν δῆμον ἀνε-- 5 

λάμβανεν ἑστιάσεσι καὶ ϑέαις, ἑστιάσας μὲν ἐν δισμυρίοις 
καὶ δισχιλίοις τρικλένοις ὁμοῦ σύμπαντας, ϑέας δὲ καὶ 
μονομάχων καὶ ναυμάχων ἀνδρῶν παρασχὼν ἐπὶ τῇ ϑυ- 
γατρὶ Ἰουλίᾳ πάλαι τεϑνεώσῃ. Μετὰ δὲ τὰς ϑέας γενο-- 
μένων τιμήσεων ἀντὶ τῶν προτέρων δυεῖν καὶ τριάκοντα 10 
μυριάδων ἐξητάσϑησαν αἱ πᾶσαι πεντεκαίδεκα. Τηλι- 
καύτην ἡ στάσις ἀπειργάσατο συμφορὰν καὶ τοσοῦτον 
ἀπανάλωσε τοῦ δήμου μέρος, ἔξω λόγου τισεμένοις τὰ 
κατασχόντα τὴν ἄλλην Ἰταλίαν ἀτυχήματα καὶ τὰς éx- 
αρχέας. 15 

LVL. Συντελεσϑέντων δὲ τούτων ὕπατος ἀποδει-- 
χϑεὶς τὸ τέταρτον εἰς Ἰβηρίαν ἐστράτευσεν ἐπὶ τοὺς 
Πομπηΐου παῖδας. νέους μὲν ὄντας ἔτι, ϑαυμαστὴν δὲ 
τῷ πλήϑει στρατιὰν συνειλοχότας καὶ τόλμαν ἀποδει- 

Ἰϑάκνυμένους ἀξιόχρεων πρὸς ἡγεμονέαν, ὥστε κίνδυνον 20 
τῷ Καίσαρι περιστῆσαι τὸν ἔσχατον. Ἡ δὲ μεγάλη μάχη 
περὶ πόλιν συνέστη Μοῦνδαν. ἐν rj Καῖσαρ ἐκϑλιβομέ- 
νους ὁρῶν τοὺς ἑαυτοῦ καὶ κακῶς ἀντέχοντας ἐβόα, διὰ 
τῶν ὅπλων καὶ τῶν τάξεων διαϑέων, εἰ μηδὲν αἰδοῦν- 
ται λαβόντες αὐτὸν ἐγχειρίσαι τοῖς παιδαρίοις. Μόλις 25 
δὲ προϑυμίᾳ πολλῇ τοὺς πολεμίους ὠσάμενος ἐκείνων 

'μὲν ὑπὲρ τρισμυρίους διέφϑειρε; τῶν δὲ αὑτοῦ χιλίους 

᾿ἀπώλεσε τοὺς ἀρίστους. ᾿Δπιὼν δὲ μετὰ τὴν μάχην πρὸς 
τοὺς φίλους εἶπεν, Qc πολλάκις μὲν ἀγωνίσαιτο περὶ 

νίκης, νυν δὲ πρῶτον περὶ ψυχῆς. Ταύτην τὴν μάχην 80 
ἐνίκησε τῇ τῶν Διονυσίων ἑορτῇ, καϑ' ἣν λέγεται. καὶ 

Πομπήϊος Μάγνος ἐπὶ τὸν πόλεμον ἐξελθεῖν" διὰ μέσον 

PLUT. viT. Ill. 97 
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δὲ χρόνος ἐνιαυτῶν τεσσάρων διῆλϑε. Τῶν δὲ Πομπη- 
lov παίδων ὁ μὲν νεώτερος διέφυγε. τοῦ δὲ πρεσβυτέ- 
gov ps9" ἡμέρας ὀλίγας ΖΙεἔδιος ἀνήνεγκε τὴν κεφαλήν. 
Τοῦτον ἔσχατον Καῖσαρ ἐπολέμησε τὸν πόλεμον" ὁ δὲ 

5 ἀπ᾽ αὐτοῦ καταχϑεὶς ϑρίαμβος ὡς οὐδὲν ἄλλο Ρωμαίους 
ἠνέασεν. Οὐ γὰρ ἀλλοφύλους ἡγεμόνας οὐδὲ βαρβά- 
ρους βασιλεῖς κατηγωνισμένον, ἀνδρὸς δὲ Ῥωμαίων 
κρατίστου τύχαις κεχρημένου παῖδας καὶ γένος ἄρδην 
ἀνῃρηκότα ταῖς τῆς πατρέδος ἐπιπομπεύειν συμφοραῖς 

1000 καλῶς εἶχεν, ἀγαλλόμενον ἐπὶ τούτοις. ὧν μία καὶ 

πρὸς ϑεοὺς καὶ πρὸς ἀνθρώπους ἀπολογία τὸ μετ᾽ 
ἀνάγκης πεπρᾶχϑαι, καὶ ταῦτα πρότερον μήτε ἄγγελον 
μήτε γράμματα δημοσία πέμψαντα περὶ νίκης ἀπὸ τῶν 
ἐμφυλίων πολέμων, ἀλλ᾽ ἀπωσάμενον αἰσχύνῃ τὴν 

ιὅ δόξαν. 
LVII. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν τύχην τοῦ ἀνδρὸς 

ἐγκεκλικότες καὶ δεδεγμένοι τὸν χαλινόν, καὶ τῶν ἐμ-- 
φυλίων πολέμων καὶ κακῶν ἀναπνοὴν ἡγούμενοι τὴν 
μοναρχίαν, δικτάτορα μὲν αὐτὸν ἀπέδειξαν διὰ βίου" 

ὁρτοῦτο δ᾽ ἦν ὁμολογουμένη [μὲν] τυραννὶς τῷ ἀνυπευϑύ- 
νῷ τῆς μοναρχίας τὸ ἀκατάπαυστον προσλαβούσης" τιμὰς 
δὲ τὰς πρώτας Κικέρωνος εἰς τὴν βουλὴν γφάψαντος, 

ὧν ἁμῶς γέπως ἀνϑφώπινον ἣν τὸ μέγεϑος, ἕτεροι προσ- 

τιϑέντες ὑπερβολὰς καὶ διαμιλλώμενοι πρὸς ἀλλήλους 

25 ἐξειργάσαντο καὶ τοῖς πραοτάτοις ἐπαχϑῆ τὸν ἄνδρα καὶ 
λυπηρὸν γενέσϑαι διὰ τὸν ὄγκον καὶ τὴν ἀτοπίαν τῶν 
ψηφιξομένων, οἷς οὐδὲν ἧττον οἴονται συναγωνίσασϑαι 

τῶν κολακευόντων Καίσαρα τοὺς μισοῦντας. ὅπως ὅτι 

πλείστας κατ᾽ αὐτοῦ προφάσεις ἔχωσι καὶ μετὰ μεγί- 
ϑύστῶν ἐγκλημάτων ἐπιχειρεῖν δοκῶσιν. Ἐπεὶ τά ye ἄλλα, 

τῶν ἐμφυλίων αὐτῷ πολέμων πέρας ἐσχηκότων. ἀνέγ- 
κλητον παρεῖχε" καὶ τὸ ys τῆς Ἐπιεδικείας ἱερὸν οὐκ ἀπο 
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τρόπου δοκοῦσι χαριστήριον ἐπὶ τῇ πρᾳότητι ψηφίσα- 
σϑαι. Καὶ γὰρ ἀφῆκε πολλοὺς τῶν πεπολεμηκότων πρὸς 
αὐτόν. ἐνίοις δὲ καὶ ἀρχὰς καὶ τιμάς, ὡς Βρούτῳ καὶ 
Κασσίῳ. προσέϑηκεν" ἐστρατήγουν γὰρ ἀμφότεροι. 
Καὶ τὰς Πομπηΐου καταβεβλημένας εἰχόνας οὐ περιεῖ-- ὃ 

δεν, ἀλλ᾽ ἀνέστησεν, ἐφ᾽ ὧν καὶ Κικέρων εἶπεν. ὅτι 

Καῖσαρ τοὺς Πομπηΐου στήσας ἀνδριάντας τοὺς ἰδέους 

ἔπηξε. Τῶν δὲ φίλων ἀξιούντων αὐτὸν δορυφορεῖσϑαι 
καὶ πολλῶν ἐπὶ τοῦτο παρεχόντων ἑαυτοὺς οὐχ ὑπέμει- 
vev, εἰπὼν ὡς βέλτιόν ἐστιν ἅπαξ ἀποθανεῖν ἢ ἀεὶ 10 
προσδοχᾶν. Τὴν δ᾽ εὔνοιαν ὡς κάλλιστον ἅμα καὶ βε- 
βαιότατον ἑαυτῷ “περιβαλλόμενος φυλακτήριον αὐϑὲς 

ἀνελάμβανε τὸν δῆμον ἑστιάσεσι καὶ σιτηρεσίοις, τὸ δὲ 
στρατιωτικὸν ἀποικίαις, ὧν ἐπιφανέσταται Καρχηδὼν 
xxi Κόρινϑος ἦσαν. αἷς καὶ πρότερον τὴν ἅλωσιν καὶ 16 
τότε τὴν ἀνάληψιν ἅμα καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον &u- 
φοτέραις γενέσϑαι συνέτυχε. 

LVIIL Τῶν δὲ δυνατῶν τοῖς μὲν ὑπατείας καὶ 

στρατηγίας εἰς τοὐπιὸν ἐπηγγέλλετο, τοὺς δ᾽ ἄλλαις τι-- 
σὶν ἐξουσίαις καὶ τιμαῖς παρεμυϑεῖτο, πᾶσι δὲ ἐλπίξειν 30 

188 ἐνεδίδου νμμνηστευόμενος ἄρχειν ἑκόντων, ὡς καὶ Μαξί- 
μου τοῦ ὑπάτου τελευτήσαντος εἰς τὴν περιοῦσαν ἔτι 
τῆς ἀρχῆς μίαν ἡμέραν ὕπατον ἀποδεῖξαι Κανένιον 'Ῥε- 

βίλιον. Πρὸς ὃν, ὡς ἔοικε; πολλῶν δεξιώσασϑαι καὶ 

προπέμψαι βαδιξόντων ὁ Κικέρων" ..Σπεύδωμεν“ ἔφη 35 
wol» φϑάσῃ τῆς ὑπατείας ἐξελθὼν ὁ ὁ ἄνϑρωπος.“ Ἐπεὶ 

δὲ τὸ φύσει μεγαλουργὸν αὐτοῦ καὶ φιλότιμον. αἱ πολ- 

λαὶ κατορϑώσεις οὐ πρὸς ἀπόλαυσιν ἔτρεπον τῶν πεπο- 

νημένων, ἀλλ᾽ ὑπέκκαυμα καὶ ϑάρσος οὔσαι πρὸς τὰ 

μέλλοντα μειζόνων ἐνέτικτον ἐπινοίας πραγμάτων καὶ 80 

καινῆς ἔρωτα δόξης ὡς ἀποκεχρημένῷ τῇ παρούσῃ, τὸ 

μὲν πάϑος οὐδὲν ἦν ἕτερον ἢ ξῆλος αὐτοῦ καθάπερ ἀλ- 
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λου καὶ φιλονεικία τις ὑπὲρ τῶν μελλόντων πρὸς τὰ 
πεπραγμένα, παρασκευὴ δὲ καὶ γνώμη στρατεύειν μὲν 
ἐπὶ Πάρϑους, καταστρεψαμένῳ δὲ τούτους, καὶ δι᾿ Ὑρ- 
κανίας παρὰ τὴν Κασπίαν ϑάλασσαν καὶ τὸν Καύκασον 

5 ἐκπεριελϑόντι τὸν Πόντον, εἰς τὴν Σικυϑικὴν ἐμβαλεῖν, 
καὶ τὰ περέχωρα Γερμανοῖς καὶ Γερμανίαν αὐτὴν ἐπι- 
δραμόντι διὰ Κελτῶν ἐπανελϑεῖν εἰς Ἰταλίαν, καὶ ovva- 
ψαι τὸν κύκλον τοῦτον τῆς ἡγεμονίας τῷ πανταχόϑεν 

Ωκεανῷ περιορισϑείσης. Ζ᾽ιὰ μέσοι' δὲ τῆς στρατείας 

Ι0τόν τὲ Κορίνϑιον Ἰσϑμὸν ἐπεχδίρει διασκάπτειν ᾿ἀνιη- 
νὸν ἐπὶ τούτῳ προχειρισάμενος καὶ τὸν Τίβεριν εὐθὺς 
ἀπὸ τῆς πόλεως ὑπολαβὼν διώρυχι βαϑείᾳ καὶ περι- 
κλάσας ἐπὶ τὸ Κιρκαῖον ἐμβαλεῖν εἰς τὴν πρὸς Ταρρα- 
κένῃ ϑάλατταν͵ ἀσφάλειαν ἅμα καὶ ῥαστώνην τοῖς δι’ 

15 ἐμπορίας φοιτῶσιν εἰς Ῥώμην μηχανώμενος" πρὸς δὲ 
τούτοις τὰ μὲν ἕλη τὰ περὶ Πωμεντῖνον καὶ Σητίαν éx- 
τρέψας πεδίον ἀποδεῖξαι πολλαῖς ἐνεργὸν ἀνθρώπων 
μυριάσι, τῇ δὲ ἔγγιστα τῆς Ῥώμης ϑαλάσσῃ κλεῖϑρα διὰ 
χωμάτων ἐπαγαγὼν καὶ τὰ τυφλὰ καὶ δύσορμα τῆς 

30 Ξὀστιανῆς ἠϊόνος ἀνακαϑηράμενος, λιμένας ἐμποιήσα-- 
σϑαι καὶ ναύλοχα πρὸς τοσαύτην ἀξιόπιστα ναυτιλίαν. 
Καὶ ταῦτα μὲν ἐν παρασκευαῖς qv. 

LIX. Ἡ δὲ τοῦ ἡμερολογίου διάϑεσις καὶ διόρϑωσις 

τῆς περὶ τὸν χρόνον ἀνωμαλίας φιλοσοφηϑεῖσα χαριέν-- 
ϑότως ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ τέλος λαβοῦσα γλαφυρωτάτην παρ-- 

ἐσχε χρείαν. Οὐ γὰρ μόνον ἐν τοῖς παλαιοῖς πάνυ χρό- 
vous τεταραγμέναις ἐχρῶντο Ῥωμαῖοι ταῖς τῶν μηνῶν 

πρὸς τὸν ἐνιαυτὸν περιόδοις, ὥστε τὰς ϑυσίας καὶ τὰς 
ἑορτὰς ὑποφεφομένας κατὰ μικρὸν εἰς ἐναντίας ἐκπε- 

δοπτωκέναι τοῖον χρόνοις ὥρας, ἀλλὰ καὶ περὶ τὴν τότε 
οὖσαν ἡλιακὴν ot μὲν ἄλλοι παντάπασι τούτων ἀσυλλο-- 

γίσιως εἶχον, οἷ δὲ ἱερεῖς μόνοι τὸν καιρὸν εἰδότες 
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ἐξαίφνης καὶ προῃσϑημένου μηδενὸς τὸν ἐμβόλιμον 
προσέγραφον μῆνα, Μερκηδόνιον ὀνομάξοντες, ὃν Νο- 
μᾶς ὁ βασιλεὺς πρῶτος ἐμβαλεῖν λέγεται, μικρὰν καὶ 
διατεένουσαν οὐ πόρρω βοήϑειαν ἐξευρὼν τῆς περὶ τὰς 
ἀποκαταστάσεις πλημμελείας. ὡς ἐν τοῖς περὶ ἐκείνου 5 
γέγραπται. Καῖσαρ δὲ τοῖς ἀρίστοις τῶν φιλοσόφων καὶ 
μαϑηματικῶν τὸ πρόβλημα προϑεὶς ἐκ τῶν ὑποκειμέ- 
vov ἤδη μεϑόδων ἔμιξεν ἰδίαν τινὰ καὶ διηκριβωμένην 

μᾶλλον ἐπανόρϑωσιν, 7 χοώμενοι μέχρι νῦν Ῥωμαῖοι 

δοκοῦσιν ἧττον ἑτέρων σφάλλεσϑαι περὶ τὴν ἀνωμα- 10 

λίαν. Θὺ μὴν ἀλλὰ καὶ τοῦτο τοῖς βασκαίνουσι καὶ βα- 

ρυνομένοις τὴν δύναμιν αἰτίας παρεῖχε. Κικέρων γοῦν 
ὁ ῥήτωρ, ὡς £ouxe, φήσαντός τινος αὔριον ἐπιτέλλειν 
Δύραν" «Ναί εἶπεν .. ἐκ διατάγματος ̂, ὡς καὶ τοῦτο 
πρὸς ἀνάγκην τῶν ἀνθρώπων δεχομένων. 16 

LX. Τὸ δὲ ἐμφανὲς μάλιστα μῖσος καὶ ϑανατηφό- 
gov ἐπ᾽ αὐτὸν ὃ τῆς βασιλείας ἔρως ἐξειργάσατο, τοῖς 
μὲν πολλοῖς αἰτέα πρώτη. τοῖς δὲ ὑπούλοις πάλαι πρό- 

φασις δὐπρεπεστάτη γενομένη. Καίτοι καὶ λόγον τινὰ 
κατέσπειραν εἰς τὸν «δῆμον ot ταύτην Καίσαρι τὴν τι-- 20 

T36 μὴν προξενοῦντερ, ὡς ἐκ γραμμάτων Σιβυλλείων ἁλώ- 
σιμα τὰ Πάρϑων φαίνοιτο Ῥωμαίοις σὺν βασιλεῖ στρα- 

τϑυομένοις ἐπ᾿ αὐτούς, ἄλλως ἀνέφικτα ὄντα. Καὶ 
καταβαίνοντος ἐξ Ἄλβης Καίσαρος εἰς τὴν πόλιν ἐτόλ-- 

μησαν αὐτὸν ἀσπάσασϑαι βασιλέα" τοῦ δὲ δήμου δια-- 35 

ταραχϑέντος ἀχϑεσϑεὶς ἐκεῖνος οὐκ ἔφη βασιλεύς, ἀλλὰ 

Καῖσαρ καλεῖσϑαν" καὶ γενομένης πρὸς τοῦτο πάντων 

σιωπῆς οὐ πάνυ φαιδρὸς οὐδ᾽ εὐμενὴς παρῆλθεν. Ἐν 

δὲ συγκλήτῳ τιμάς τινας ὑπερφυεῖς αὐτῷ ψηφισαμένων 
ἔτυχε μὲν ὑπὲρ τῶν ἐμβόλων καϑεξόμενορ, προσιόντων 80 

δὲ τῶν ὑπάτων καὶ τῶν στρατηγῶν, ἅμα δὲ καὶ τῆς 

βουλῆς ἁπάσης ἑπομένης, οὐχ ὑπεξαναστάς; ἀλλ᾽ ὧσ- 
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περ ἰδιώταις τισὶ χρηματέξων ἀπεκρίνατο συστολῆς 
μᾶλλον ἢ προσϑέσεως τὰς τιμὰς δεῖσθαι. Καὶ τοῦτο οὐ 
μόνον ἠνίασε τὴν βουλήν, ἀλλὰ καὶ τὸν δῆμον. ὡς ἐν 
τῇ βουλῇ τῆς πόλεως πρυπηλακιξομένης. καὶ μετὰ δει-- 

δ νῆς κατηφείας ἀπῆλϑον εὐϑὺς οἷς ἐξῆν μὴ παραμένειν, 
ὥστε κἀκεῖνον ἐννοήσαντα παραχρῆμα μὲν οἴκαδε τρα- 

πέσϑαι καὶ βοᾶν πρὸς τοὺς φέλους ἀπαγαγόντα τοῦ 
τραχήλου τὸ ἱμάτιον, ὡς ἕτοιμος εἴη τῷ βουλομένῳ τὴν 
σφαγὴν παρέχειν, ὕστερον δὲ προφασίξεσϑαι τὴν νό- 

10 Gov: οὐ γὰρ ἐθέλειν τὴν αἴσϑησιν ἀτρεμεῖν τῶν οὕτως 
ἐχόντων. ὅταν ἱστάμενοι διαλέγωνται πρὸς ὄχλον, ἀλλὰ 
σειομένην ταχὺ καὶ περιφερομένην ἰλίγγους ἐπισπᾶσϑαι 
καὶ καταλαμβάνεσθαι. Τὸ δὲ οὐκ εἶχεν οὕτως, ἀλλὰ 
καὶ πάνυ βουλόμενον αὐτὸν ὑπεξαναστῆναι τῇ βουλῇ 

15 λέγουσιν ὑπό του τῶν φίλων, μᾶλλον δὲ κολάκων, 
Κορνηλίου Βάλβου, κατασχεθῆναι φήσαντος" .. Οὐ 
μδμνήσῃ Καῖδαρ ὦν, οὐδὲ ἀξιώσεις ὡς κρείττονα ϑερα- 
πεύεσϑαι σεαυτόν; “ 

LXl. Ἐπιγίνεται τούτοις τοῖς προσκρυύσμασιν ὁ 
30rQv δημάρχων προπηλακισμός. Ἦν μὲν γὰρ ἡ τῶν 

“Δουπερκαλίων ἕορτή, περὶ ἧς πολλοὶ γράφουσιν, ὡς 
ποιμένων τὸ παλαιὸν εἴη. καί τι καὶ προσήκει τοῖς 
᾿ἀρκαδικοῖς “υκαίοις. Τῶν δ᾽ εὐγενῶν νεανίσκων καὶ 
ἀρχόντων πολλοὶ διαϑέουσιν ἀνὰ τὴν πόλιν γυμνοί, 

"ὁ σκύτεσι λασίοις τοὺς ἐμποδὼν ἐπὶ παιδιᾷ καὶ γέλωτι 
παίοντες" πολλαὶ δὲ καὶ τῶν ἐν τέλει γυναικῶν ἐπίτη- 
δὲς ὑπαντῶσαι παρέχουσιν ὥσπερ ἐν διδασκάλου τὼ 
χεῖρε ταῖς πληγαῖς, πεπεισμέναι πρὸς εὐτοκίαν κυού- 

σαις. ἀγόνοις δὲ πρὸς κύησιν ἀγαϑὸν εἶναι. Ταῦτα 
80 Καῖσαρ ἐϑεᾶτο καϑήμενος ἐπὶ τῶν ἐμβόλων ἐπὶ δίφρου 

χρυσοῦ ϑριαμβικῷ κόσμῳ κεκοσμημένος. ᾿Αντώνιος δὲ 
τῶν ϑεόντων τὸν ἱερὸν δρόμον εἷς qv: καὶ γὰρ ὑπά- 
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τευεν. Ὡς οὖν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐνέβαλε καὶ τὸ πλῆϑος 
αὐτῷ διέστη, φέρων διάδημα στεφάνῳ δάφνης περυ- 
πεπλεγμένον ὥρεξε τῷ Koícagu καὶ γίνεται κρότος οὐ 
λαμπρὸς, ἀλλ᾽ ὀλίγος ἐκ παρασκευῆς. ᾿“πωσαμένου δὲ 

τοῦ Καίσαρος ἅπας 0 δῆμος ἀνεκρότησεν᾽ αὖϑις δὲδ 
προσφέροντος ὀλέγοι, καὶ μὴ δεξαμένου πάλιν ἅπαντες. 

Οὕτω δὲ τῆς πεέρας ἐξελεγχομένης Καῖσαρ μὲν ἀνίστα-- 
ται τὸν στέφανον εἰς τὸ Καπιτώλιον ἀπενεχϑῆναι xs- 
λεύσας, ὠὥφϑησαν δὲ ἀνδριάντες αὐτοῦ διαδήμασιν 
ἀναδεδεμένοι βασιλικοῖς, Καὶ τῶν δημάρχων δύο, Φλα-- 10 
ovtog καὶ Μάρυλλος, ἐπελϑόντες ἀπέσπασαν, καὶ τοὺς 

ἀσπασαμένους βασιλέα τὸν Καίσαρα πρώτους ἐξευρόν-- 
τες ἀπῆχγυν εἰς τὸ δεσμωτήριον. Ὁ δὲ δῆμος εἵπετο 
κροτῶν καὶ Βρούτους ἀπεκάλει τοὺς ἄνδρας, ὅτε Βροῦ- 
τος ἦν ὁ καταλύσας τὴν τῶν βασιλέων διαδοχὴν καὶ τὸ 15 
κρᾶτος εἰς βουλὴν καὶ δῆμον ἐκ μοναρχίας καταστήσας. 
Ἐπὶ τούτῳ Καῖσαρ παροξυνϑεὶς τὴν μὲν ἀρχὴν ἀφεί- 
λετο τῶν περὶ τὸν Μαάρυλλον, ἐν δὲ τῷ κατηγορεῖν av- 
τῶν ἅμα καὶ τὸν δῆμον ἐφυβρίξων πολλάκις Βρούτους 
τὸ καὶ Κυμαίους ἀπεκάλει τοὺς ἄνδρας. 20 

LXII. Οὕτω δὴ τρέπονται πρὸς Μάρκον Βροῦτον 
of πολλοί, γένος μὲν ἐκεῖϑεν εἶναι δυκοῦντα πρὸς πα- 

ἰδ] τέρων, καὶ τὸ πρὸς μητρὸς δὲ ἀπὸ Σερουιλέων, οἰκέας 
ἑτέρας ἐπιφανοῦς, γαμβρὸν δὲ καὶ ἀδελφιδοῦν Κατοω-- 

vog. Τοῦτον ἐξ ξχυτοῦ μὲν ὁρμῆσαι πρὸς κατάλυσιν 25 

τῆς μοναρχίας ἤμβλυνον at παρὰ Καίσαρος τιμαὶ καὶ 

χάριτες. Οὐ γὰρ μόνον ἐσώϑη περὶ Φάρσαλον ἀπὸ τῆς 

Πομπηΐου φυγῆς, οὐδὲ πολλοὺς τῶν ἐπιτηδείων ἔσωσεν 

ἐξαιτησάμενος, ἀλλὰ καὶ πίστιν εἶχε μεγάλην παρ᾽ αὐτῷ. 

Καὶ στρατηγίαν μὲν ἐν τοῖς τότε τὴν ἐπιφανεστάτην 80 
ἔλαβεν, ὑπατεύειν δὲ ἔμελλεν εἰς τέταρτον ἔτος͵ ἐρέσαν-- 

vog Κασσίου προτιμηϑείς. “έγεται γὰρ ὁ Καῖσαρ δύ- 
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πεῖν, ὡς δικαιότερα μὲν λέγοι Κάσσιος, αὐτὸς μέντοι 
Βροῦτον οὐκ ἂν παρέλϑοι. Καί ποτε καὶ διαβαλλόντων 
τινῶν τὸν ἄνδρα, πραττομένης ἤδη τῆς συνωμοσίας, οὐ 
προσέσχεν, ἀλλὰ τοῦ σώματος τῇ χειρὶ ϑιγὼν ἔφη πρὸς 

5 τοὺς διαβάλλοντας" .. Δναμενεῖ τοῦτο τὸ δέρμα Βροῦ-- 
τος.“ ὡς ἄξιον μὲν ὄντα τῆς ἀρχῆς Ov ἀρετήν, διὰ δὲ 
τὴν ἀρχὴν οὐκ ἂν ἀχάριστον καὶ πονηρὸν γενόμενον. 
Οἱ δὲ τῆς μεταβολῆς ἐφιέμενοι καὶ πρὸς μόνον ἐκεῖνοι 
ἢ πρῷτον ἀποβλέποντες αὐτῷ μὲν οὐκ ἐτόλμων διαλέ-- 

10 γεσϑαι, νύκτωρ δὲ κατεπέίμπλασαν γραμμάτων τὸ βῆμα 
καὶ τὸν δίφρον. ἐφ᾽ οὗ στρατηγῶν ἐχρημάτιξεν" ὧν ἦν 
τὰ πολλὰ τοιαῦτα᾽ ., Καϑεύδεις, ὦ Βροῦτε" καί ,,Οὐκ 
εἶ Βροῦτος.“ "Tg! ὧν ὁ Κάσσιος αἰσϑόμενος διακινού-- 

μενον ἡσυχῆ τὸ φιλότιμον αὐτοῦ, μᾶλλον ἢ πρότερον 
15 ἐνέκειτο καὶ παρώξυνεν, αὐτὸς ἰδίᾳ τι καὶ μίσους ἔχων 

πρὸς τὸν Καίσαρα δι᾽ αἰτίας ἃς ἐν τοῖς περὶ Βρούτου 
γεγραμμένοις δεδηλώκαμεν. Εἶχε μέντοι καὶ δι᾿ ὑπο-- 
víag ὃ Καῖσαρ αὐτόν, ὥστε καὶ πρὸς τοὺς φίλους εἰ- 
πεῖν mots" , Τί φαένετανι βουλόμενυς ὑμῖν Κάσσιος; 

90 ἐμοὶ μὲν γὰρ οὐ λίαν ἀρέσκει λίαν ὠχρὸς ὦν.“ Πάλιν 
δὲ λέγεται περὶ ᾿Δἀντωνέου καὶ zfoAoféAAe διαβολῆς 
πρὸς αὐτόν, ὡς νεωτερίξοιεν, ἐλθούσης ,, Οὐ πάνυ“ 
φάναι «τούτους δέδοικα τοὺς παχεῖς καὶ κομήτας, μᾶλ- 
λον δὲ τοὺς ὠχροὺς καὶ λεπτοὺς ἐκδίνους" “ Κάσσιον 

95 λέγων καὶ Βροῦτον. 
LXIIL ᾿᾽4λλ᾽ ἔοικεν οὐχ οὕτως ἀπροσδόκητον ὡς 

ἀφύλακτον εἶναι τὸ πεπρωμένον. ἐπεὶ καὶ σημεῖα ϑαυ-- 
μαστὰ καὶ φάσματα φανῆναι λέγουσι. Σέλα μὲν οὖν 
οὐράνια καὶ κτύπους νύχτωρ πολλαχοῦ διαφερομένους 

80 καὶ καταίροντας εἰς ἀγορὰν ἐρήμους ὄρνιϑας οὐκ ἄξιον 
ἴσως ἐπὶ πάϑει τηλικούτῳ μνημονεῦσαι" Στράβων δὲ 
ὁ φιλόσοφος ἱστορεῖ πολλοὺς μὲν ἀνθρώπους διαπύρους 
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ἐπιφερομένους φανῆναι. στρατιώτου δὲ ἀνδρὸς οἰκέτην 
ἐκ τῆς χειρὸς ἐκβαλεῖν πολλὴν φλόγα καὶ δοκεῖν καίε - 
σϑαι τοῖς ὁρῶσιν, ὡς δὲ ἐπαύσατο. μηδὲν ἔχειν κακὸν 
τὸν ἄνϑρωπον᾽" αὐτῷ δὲ Καίσαρι ϑύοντι τὴν καρδίαν 
ἀφανῆ γενέσϑαι τοῦ ἱερείου καὶ δεινὸν εἶναι τὸ τέρας" 5 
οὐ γὰρ ἂν φύσει γε συστῆναι ξῶον ἀκάρδιον. Ἔστι δὲ 
καὶ ταῦτα πολλῶν ἀκοῦσαι “διεξιόντων, ὥς τις αὐτῷ 
μάντις ἡμέρᾳ Μαρτίου μηνὸς, ἣν Εἰδοὺς Ῥωμαῖοι κα-- 

λοῦσι. προείποι μέγαν φυλάττεσϑαι κίνδυνον ἐλϑού- 

σης δὲ τῆς ἡμέρας προϊὼν ὁ Καῖσαρ εἰς τὴν σύγκλητον 10 
ἀσπασάμενος προσπαίξειε τῷ μάντει φάμενος" ,, A μὲν 
δὴ Μάρτιαι Εἰδοὶ πάρεισιν“ ὃ δὲ ἡσυχῆ πρὸς αὐτὸν 
εἴποι" ,, Ναὶ πάρεισιν, ἀλλ᾽ οὐ παρεληλύϑασι."" Πρὸ 
μιᾶς δὲ ἡμέρας Μάρκου “επίδου δειπνίξοντος αὐτὸν 

ἔτυχε μὲν ἐπιστολαῖς ὑπογράφων, ὥσπερ εἰώϑει, κατα-- 15 

κείμενος" ἐμπεσόντος δὲ λόγου, ποῖος ἄρα τῶν ϑανά- 
TOv ἄριστος, ἅπαντας φϑᾶσας ἐξεβόησεν ..0 ἀπροσδό- 
κητος.““ Μετὰ ταῦτα κοιμώμενος, ὥσπερ εἰώϑει, παρὰ 
τῇ γυναικί, πασῶν ἅμα τῶν ϑυρῶν τοῦ δωματίου καὶ 
τῶν ϑυρίδων ἀναπεταννυμένων, διαταραχϑεὶς ἅμα τῷ 30 
κτύπῳ καὶ τῷ φωτὶ καταλαμπούσης τῆς σελήνης ἤσϑενυ 

Ἰϑϑτὴν Καλπουρνίαν βαϑέως μὲν καϑεύδουσαν, ἀσαφεῖς 
δὲ φωνὰς καὶ στεναγμοὺς ἀνάρϑρους ἀναπέμπουσαν ἐκ 
τῶν ὕπνων" ἐδόκει δὲ ἄρα κλαέειν ἐκεῖνον ἐπὶ ταῖς 
ἀγκάλαις ἔχουσα κατεσφαγμένον. Οἱ δὲ οὔ φασι τῇ 38 

γυναικὶ ταύτην γενέσϑαι τὴν ὄψιν" ἀλλὰ qv γάρ τι τῇ 

Καίσαρος οἰκίᾳ προσκείμενον. οἷον ἐπὶ κόσμῳ καὶ 6ε-- 

ὑνότητι τῆς βουλῆς ψηφισαμένης ἀκρωτήριον, ὡς Ac 

βιος ἱστορεῖ , τοῦτο ὄναρ ἡ Καλπουρνία ϑεασαμένη κα-- 

ταρρηγνύμενον ἔδοξε ποτνιᾶσϑαι καὶ δακρύειν, Ἡμέρας 80 
δ᾽ οὖν γενομένης ἐδεῖτο τοῦ Καίσαρος; ei μὲν οἷόν τε, 

μὴ προελϑεῖν, ἀλλ᾽ ἀναβαλέσϑαι τὴν σύγκλητον" δἰ δὲ 
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τῶν ἐκείνης ὀνείρων ἐλάχιστα φροντίξει, σκέψαοϑαι διὰ 
μαντικῆς ἄλλης καὶ ἱερῶν περὶ τοῦ μέλλοντος. Εἶχε δέ 
τις, ὡς ἔοικε, κἀκεῖνον ὑποψία καὶ φόβος. Οὐδένα γὰρ 

γυναικισμὸν ἐν δεισιδαιμονίᾳ πρότερον κατεγνώκει τῆς 
5 Καλπουρνίας, τότε δὲ ἑώρα περιπαϑοῦσαν. Ὥς δὲ καὶ 
πολλὰ καταϑύσαντες ol μάντεις ἔφρασαν αὐτῷ δυσιε- 
ρεῖν. ἔγνω πέμψας ᾿Δἀντώνιον ἀφεῖναι τὴν σύγκλητον. 

LXIV. Ἐν δὲ τούτῳ Ζ]έκιμος Βροῦτος ἐπέκλησιν 
᾿Δλβῖνος, πιστευόμενος μὲν ὑπὸ Καίσαρος, ὥστε καὶ 

ιοδεύτερος ὑπ᾽ αὐτοῦ κληρονόμος γεγράφϑαι, τοῖς δὲ 
περὶ Βροῦτον τὸν ἕτερον καὶ Κάσσιον μετέχων τῆς 
συνωμοσίας. φοβηϑεὶς μὴ τὴν ἡμέραν ἐκείνην δια- 
κρουσαμένου τοῦ Καίσαρος ἔκπυστος ἡ πρᾶξις γένηται, 

τούς τε μάντεις ἐχλεύαξε καὶ καϑήπτετο τοῦ Καίσαρος, 
15 ὡς αἰτέας καὶ διαβολὰς ἑαυτῷ κτωμένου πρὸς τὴν σύγ- 

κλητον ἐντρυφᾶσϑαι δοκοῦσαν" ἤκειν μὲν γὰρ αὐτὴν 
κελεύσαντος ἐκείνου, καὶ προϑύμους εἶναι ψηφίξεσϑαι 
πάντας, ὅπως τῶν ἐκτὸς Ἰταλίας ἐπαρχιῶν βασιλεὺς 

ἀναγοφεύοιτο καὶ φοροέη διάδημα τὴν ἄλλην ἐπιὼν γῆν 
20 xai ϑάλασσαν᾽ εἰ δὲ φράσει τις αὐτοῖς καϑεξζομένοις νῦν 

μὲν ἀπαλλάττεσϑαι, παρεῖναι δὲ αὖϑις, ὅταν ἐντύχῃ 
βελτίοσιν ὀνείροις Καλπουρνία. τένας ἔσεσθαι λόγους 

παρὰ τῶν φϑονούντων; ἢ τίνα τῶν φίλων ἀνέξεσϑαι 

διδασκόντων, ὡς οὐχὶ δουλεία ταῦτα καὶ τυραννίς ἐστιν; 

25 ἀλλ᾽ εἰ δοκεῖ πάντως. ἔφη. τὴν ἡμέραν ἀφοσιώσασϑαι, 
βέλτιον αὐτὸν παρελθόντα καὶ προσαγορεύσαντα τὴν 
βουλὴν ὑπερϑέσϑαι. Ταῦϑ' ἅμα λέγων ὃ Βροῦτος ἦγε 
τῆς χειρὸς λαβόμενος τὸν Καίσαρα. Καὶ μικρὸν μὲν 
αὐτῷ προελϑόντιτῶν ϑυρῶν οἰκέτης ἀλλότριος ἐντυχεῖν 

ϑ0προϑυμούμενος, ὡς ἡττᾶτο τοῦ περὶ ἐκεῖνον ὠϑισμοῦ 
καὶ πλήϑους, βιασάμενος εἰς τὴν οἰκίαν παρέδωκεν ἕαυ-- 
τὸν τῇ Καλπουρνίᾳ φυλάττειν κελεύσας, ἄχρι ἂν ἐπα- 
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νέλϑῃ Καῖσαρ, ὡς ἔχων μεγάλα πράγματα κατειπεῖν 
πρὸς αὐτόν. 

LXV. ᾿Φρτεμίδωρος δὲ Κνίδιος τὸ γένος, Ἑλληνικῶν 

λόγων σοφιστὴς καὶ διὰ τοῦτο γεγονὼς ἐνίοις συνήϑης 
τῶν περὶ Βροῦτον, ὥστε καὶ γνῶναι τὰ πλεῖστα τῶν 5 
πραττομένων, ἧκε μὲν ἐν βιβλιδέῳ κομίξων ἅπερ ἔμελλε 

μηνύειν, ὁρῶν δὲ τὸν Καίσαρα τῶν βιβλιδίων ἕκαστον 
δεχόμενον καὶ παραδιδόντα τοῖς περὶ αὐτὸν ὑπηρέταις, 
ἐγγὺς σφόδρα προσελθών... Τοῦτο“ ἔφη... Καῖσαρ. ἀνά- 
γνωϑι μόνος καὶ ταχέως γέγραπται γὰρ ὑπὲρ πραγμά- 10 
τῶν μεγάλων καί σοι διαφερόντων.“ Ζεξάμενος óvv ὁ 
Καῖσαρ ἀναγνῶναι μὲν ὑπὸ πλήϑους τῶν ἐντυγχανόν- 
τῶν ἐκωλύϑη, καίπερ ὁρμήσας πολλάκις, ἐν δὲ τῇ χειρὶ 
κατέχων καὶ φυλάττων μόνον ἐκεῖνο παρῆλϑεν εἰς τὴν 
σύγκλητον. Ἔνιοι δέ φασιν ἄλλον ἐπιδοῦναι τὸ βιβλέον 16 
τοῦτο, τὸν δ᾽ ᾿ἀρτεμέδωρον οὐδὲ ὅλως προσελϑεῖν, ἀλλ᾽ 
ἐκϑλιβῆναι παρὰ πᾶσαν τὴν ὁδόν. 

LXVI. ᾿4λλὰ ταῦτα μὲν ἤδη που φέρει καὶ τὸ αὐτό- 
ματον᾽ ὁ δὲ δεξάμενος τὸν φῦνον ἐκεῖνον καὶ τὸν ἀγῶνα 
χῶρος, εἰς ὃν ἡ σύγκλητος ἠϑροίσϑη vore, Πομπηΐου 20 
μὲν εἰκόνα κειμένην ἔχων, Πομπηΐου δὲ ἀνάϑημα γεγο-- 

139 veg τῶν προσκεκοσμημένων τῷ ϑεάτρῳ; παντάπασιν 
ἀπέφαινϑ8 δαίμονος τινος ὑφηγουμένου καὶ καλοῦντος 
ἐκεῖ τὴν πρᾶξιν ἔργον γεγονέναι. Καὶ γὰρ ovv καὶ A&- 

γέται Κασσιος εἰς τὸν ἀνδριάντα τοῦ Πομπηΐου πρὸ τῆς 25 

ἐγχειρήσεως ἀποβλέπων ἐπικαλεῖσθαι σιωπῇ . καίπερ 

υὐκ ἀλλότριος ὧν τῶν Ἐπικούρου λόγων ἀλλ᾽ ὁ και- 

ρός, ὡς ἔοικεν. ἤδη τοῦ δεινοῦ παρεστῶτος ἐνθουσια- 

σμὸν ἐνεποέει καὶ πάϑος ἀντὶ τῶν προτέρων λογισμῶν. 

᾿Αντώνιον μὲν οὖν πιστὸν ὄντα Καίσαρι καὶ δωμαλέον 30 

ἔξω παρακατεῖχε Βροῦτος ᾿Αλβῖνος, ἐμβαλὼν ἐπίτηδες 

ὁμιλίαν μῆκος ἔχουσαν εἰσιόντος δὲ Καίσαρος ἡ βουλὴ 
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uiv ὑπεξανέστη ϑεραπεύουσα, τῶν δὲ περὶ Βρυνιυν 
οὗ μὲν ἐξόπισϑεν τὸν δίφρον αὐτοῦ περιέστησαν, οἵ δὲ 
ἀπήντησαν, ὡς δὴ Τιλλίῳ Κίμβρῳ περὶ ἀδελφοῦ φυ-- 
γάδος ἐντυγχάνοντι συνδεησόμενοι, καὶ συνεδέοντο μέ- 

ὄχρι τοῦ δίφρου παρακολουϑοῦντες. Ὡς δὲ καϑίσας 
διεκρούετο τὰς δεήσεις καὶ προσκειμένων βιαιότερον 
ἠγανάκτει πρὸς ἕκαστον. ὁ μὲν Τίλλιος τὴν τήβεννον 
αὐτοῦ ταῖς χερσὶν ἀμφοτέραις συλλαβὼν ἀπὸ τοῦ τρα- 
χήλου κατῆγεν᾽ ὅπερ ἦν σύνϑημα τῆς ἐπιχειρήσεως. 

10 Πρῶτος δὲ Κάσκας ξίφει παίει παρὰ τὸν αὐχένα πληγὴν 
οὐ ϑανατηφόρον οὐδὲ βαϑεῖαν, ἀλλ᾽, ὡς εἰκὸς, ἐν ἀρχῇ 
τολμήματος μεγάλου ταραχϑείς. ὥστε καὶ τὸν Καίσαρα 
μεταστραφέντα τοῦ ἐγχειριδίου λαβέσϑαι καὶ κατασχεῖν. 
“ἅμα δέπως ἐξεφώνησαν ὁ μὲν πληγεὶς Ῥωμαϊστί". Μια-- 

15 ρώτατε Κάσκα. τί ποιεῖς ; ^ ὁ δὲ πλήξας Ἑλληνιστὶ πρὸς 
τὸν ἀδελφόν" ..4δελφε, Boxe. Τοιαύτης δὲ τῆς ἀρ- 
χῆς γενομένης τοὺς μὲν οὐδὲν συνειδότας ἔκπληξις εἶχξ 
καὶ φρέκη πρὸς τὰ δρώμενα, μήτε φεύγειν μήτε ἀμύνειν, 
ἀλλὰ μηδὲ φωνὴν ἐκβάλλειν τολμῶντας. Τῶν δὲ παρε- 

20 σκευασμένων ἐπὶ τὸν φόνον ἑκάστου γυμνὸν ἀποδεί- 
ἕαντος τὸ ξίφος. ἐν κύκλῳ περιεχόμενος καὶ πρὸς 0 τι 

τρέψειε τὴν ὄψιν πληγαῖς ἀπαντῶν καὶ σιδήρῳ φερο- 
μένῳ καὶ κατὰ προσώπου καὶ κατ᾽ ὀρθαλμῶν διελαυνό- 
μενος ὥσπερ ϑηρίον ἐνειλεῖτο ταῖς πάντων χερσίν" 

45 ἅπαντας γὰρ ἔδει κατάρξασϑαι καὶ γεύσασϑαι τοῦ q0- 
νου. Ζιὸ καὶ Βροῦτος αὐτῷ πληγὴν ἐνέβαλε μίαν εἰς 
τὸν βουβῶνα. Μέγεται δὲ ὑπό τινων, ὡς ἄρα πρὸς τοὺς 
ἄλλους ἀπομαχόμενος καὶ διαφέρων δεῦρο κἀκεῖ τὸ 
σῶμα καὶ κεκραγώς. ὅτε Βροῦτον εἶδεν ἐσπασμένον τὸ 

80 ξίφος, ἐφειλκύσατο κατὰ τῆς κεφαλῆς τὸ ἱμάτιον καὶ 
παρῆκεν ἑαυτόν, εἴτε ἀπὸ τύχης εἴτε ὑπὸ τῶν κτεινόντων 
ἀπωσϑείς, πρὸς τὴν βάσιν, ἐφ᾽ ἧς ὁ Πομπηΐου βέβη- 
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xev ἀνδριάς. Καὶ πολὺ καϑήμαξεν αὐτὴν 0 φόνος. ὡς 
δοκεῖν αὐτὸν ἐφεστάναι τῇ τιμωρίᾳ τοῦ πολεμίου Iou- 
πήϊον ὑπὸ πόδας κεκλιμένου καὶ περισπαίροντος ὑπὸ 
πλήϑους τραυμάτων. Εἴκοσι γὰρ καὶ τρία λαβεῖν λέγε-- 

ται" καὶ πολλοὶ κατετρώϑησαν ὑπ᾽ ἀλλήλων εἰς ἕν ἀπε- 
ρειδόμενοι σῶμα πληγὰς τοσαύτας. 

ΧΥΤῚ. Κατειργασμένου δὲ τοῦ ἀνδρὸς ἡ μὲν γε- 
ρουσία, καίπερ εἰς μέσον ἐλϑόντος Βρούτου. ὧς τι περὶ 
τῶν πεπραγμένων ἐροῦντος. οὐκ ἀνασχομένη διὰ ϑυ- 
ρῶν ἐξέπιπτε καὶ φεύγουσα κατέπλησε ταραχῆς καὶ δέους 10 
ἀπόρου τὸν δῆμον. ὥστε τοὺς μὲν οἰκίας κλείειν, τοὺς 
δὲ ἀπολείπειν τραπέξας καὶ χρηματιστήρια, δρόμῳ δὲ 
χωρεῖν τοὺς μὲν ἐπὶ τὸν τόπον ὀψομένους τὸ πάϑος, 
τοὺς δὲ ἐκεῖϑεν ἑωρακότας. ᾿Δἀντώνιος δὲ καὶ “ἐπιδος 
of μάλιστα φίλοι Καίσαρος ὑπεκδύντες εἰς οἰκίας ἑτέρας 15 
κατέφυγον. Οἵ δὲ περὶ Βροῦτον, ὥσπερ ἦσαν ἔτι ϑερ- 
μοὶ τῷ φόνῳ, γυμνὰ τὰ ξίφη δεικνύντες ἅμα πάντες 
ἀπὸ τοῦ βουλευτηρίου συστραφέντες ἐχώρουν εἰς τὸ 
Καπιτώλιον. οὐ φεύγουσιν ἐοικότες, ἀλλὰ μάλα φαι- 
δροὶ καὶ ϑαρραλέοι παρακαλοῦντες ἐπὶ τὴν ἐλευϑερίαν 20 
τὸ πλῆϑος καὶ προσδεχόμενοι τοὺς ἀρίστους τῶν ἐν- 

Ἰάθ τυγχανόντων. Ἔνιοι δὲ καὶ συνανέβαινον αὐτοῖς καὶ 
κατεμίγνυσαν ἑαυτοὺς ὡς μετεσχηκότες τοῦ ἔργου καὶ 
προσεποιοῦντο τὴν δόξαν, ὧν ἦν καὶ Γάϊος Ὀκταούϊος 
καὶ Δέντλος Σπινϑήρ. Οὗτοι μὲν οὖν τῆς ἀλαξονείας 25 

δίκην ἔδωκαν ὕστερον ὑπὸ Avvovíov καὶ τοῦ νέου Καί- 

σαρος ἀναιφεϑέντες καὶ μηδὲ τῆς δόξης, δι’ ἣν ἀπέ- 

ϑνησκον, ἀπολαύσαντες ἀπιστίᾳ τῶν ἄλλων. Οὐδὲ γὰρ 

of κολάξοντες αὐτοὺς τῆς πράξεως, ἀλλὰ τῆς βουλήσεως 
τὴν δίκην ἔλαβον. Me" ἡμέραν δὲ τῶν περὶ Ξβροῦτον 80 
κατελθόντων καὶ ποιησαμένων λόγους, ὁ μὲν δῆμος 
οὔτε δυσχεραίνων οὔτε ὡς ἐπαινῶν τὰ πεπραγμένα τοῖς 

e 
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λεγομένοις προσεῖχεν, ἀλλ᾽ ὑπεδήλοι τῇ πολλῇ σιωπῇ 
Καίσαρα μὲν οἰκτείρων, αἰδούμενος δὲ Βροῦτον, ἡ δὲ 
σύγκλητος ἀμνηστίας τινὰς καὶ συμβάσεις πράττουσα 

πᾶσι Καίσαρα μὲν ὡς ϑεὸν τιμᾶν ἐψηφίσατο καὶ κι- 
5 νεῖν μηδὲ τὸ μικρότατον ὧν ἐκεῖνος ἄρχων ἐβούλευσε, 

τοῖς δὲ περὶ Βροῦτον ἐπαρχίας ve διένειμε καὶ τιμὰς 

ἀπέδωκε πρεπούσας, ὥστε πάντας οἴεσθαι τὰ πράγματα 
κατάστασιν ἔχειν καὶ σύγκρασιν ἀπειληφέναι τὴν ἀρί- 

στην. 
10 LXVIII. Ἐπεὶ δὲ τῶν διαϑηκῶν τῶν Καίσαρος ἀνοι-- 

χϑεισῶν εὐὑρέϑη δεδομένη Ῥωμαίων ἑκάστῳ δόσις ἀξιό- 
Aoyog,xel τὸ σῶμα κομιξόμενον δι᾽ ἀγορᾶς ἐθεάσαντο 

ταῖς πληγαῖς διαλελωβημένον, οὐκέτι κόσμον εἶχεν 

οὐδὲ τάξιν αὐτῶν τὸ πλῆϑος, ἀλλὰ τῷ μὲν νεκρῷ περι- 
l5 σωρεύσαντες ἐξ ἀγορᾶς βάϑρα καὶ κιγκλίδας καὶ τρα-- 

πέξας ὑφῆψαν αὐτοῦ καὶ κατέκαυσαν, ἀράμενοι 0$ δα- 
λοὺς διαπύρους ἔϑεον ἐπὶ τὰς οἰκίας τῶν ἀνῃρηκότων 

ὡς καταφλέξοντες, ἄλλοι δὲ ἐφοίτων πανταχόσε τῆς 
πόλεως συλλαβεῖν καὶ διασπάσασϑαι τοὺς ἄνδρας ζξη- 

90 tobvveg. Οἷς ἐκείνων μὲν οὐδεὶς ἀπήντησεν, ἀλλὰ εὖ 

πεφραγμένοι πάντες ἦσαν. Κίννας δέ τις τῶν Καίσαρος 

ἑταίρων ἔτυχε μὲν, ὥς φασι, τῆς παρῳχημένης νυκτὸς 

ὄψιν ἑωρακὼς ἄτοπον" ἐδόκει γὰρ ὑπὸ Καίσαρος ἐπὶ 
δεῖπνον καλεῖσϑαι. παραιτούμενος δὲ ἄγεσϑαι τῆς χει- 

οοθὸς vx αὐτοῦ μὴ βουλόμενος. ἀλλ᾽ ἀντιτείνων. Ὡς δ᾽ 
ἤκουσεν ἐν ἀγορᾷ τὸ σῶμα καέεσϑαι τοῦ Καίσαρος. ἀνα- 
στὰς ἐβάδιξεν ἐπὶ τιμῇ, καίπερ ὑφορώμενός τε τὴν ὄψιν 
ἅμα καὶ πυρέττων. Καί τις ὀφϑέντος αὐτοῦ τῶν πολ- 
λῶν ἔφφασεν ἑτέρῳ τοὔνομα πυνϑανομένῷ, κἀκεῖνος 

80 ἄλλῳ, καὶ διὰ πάντων εὐϑὺς ἣν, ὡς οὗτός ἐστιν ὁ ἀνὴρ 
τῶν ἀνῃρηκότων Καίσαρα καὶ γὰρ qv τις ὁμώνυμος 
ἐκείνῳ Κίννας ἐν τοῖς συνομοσαμένοις, ὃν τοῦτον εἶναι 
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προλαβοντὲς ὥρμησαν subtvg καὶ διέσπασαν ἐν μέσῳ 

τὸν ἄνϑρωπον. .Τοῦτο μάλιστα δείσαντες ol περὶ Βροῦ- 

τὸν καὶ Κάσσιον οὐ πολλῶν ἡμερῶν διαγενομένων ἀπε- 
χώρησαν ἐκ τῆς πόλεως. .4 δὲ καὶ πράξαντες καὶ πα- 
ϑόντες ἐτελεύτησαν, Év τοῖς περὶ Boosvov γέγραπται. 

LXIX. Θνήσκει δὲ Καῖσαρ τὰ μὲν πάντα γεγονὼς 

ἔτη πεντήκοντα καὶ ἕξ, Πομπηΐῳ δ᾽ ἐπιβιώσας οὐ πολὺ 

πλέον ἐτῶν τεσσάρων. ἣν δὲ τῷ βέῳ παντὶ ἀρχὴν καὶ 
δυναστείαν διὰ κινδύνων τοσούτων διώκων μόλις κα- 
τειργάσατο, ταύτης οὐδὲν ὅτι μὴ τοὔνομα μόνον καὶ 
τὴν ἐπίφρϑονον καρπωσάμενος δόξαν παρὰ τῶν πολιτῶν. 

Ὁ μέντοι μέγας αὐτοῦ δαίμων, ᾧ παρὰ τὸν βίον ἐχρή- 
σατο, καὶ τελευτήσαντος ἐπηκολούϑησε τιμωρὸς τοῦ 
φόνου, διά ve γῆς πάσης καὶ ϑαλάττης ἐλαύνων καὶ 
ἀνιχνεύων ἄχρι τοῦ μηδένα λιπεῖν τῶν ἀπεκτονότων, 15 

ἀλλὰ καὶ τοὺς καϑ' ὁτιοῦν ἢ χειρὶ τοῦ ἔργου ϑιγόντας 

ἢ γνώμης μετασχόντας ἐπεξελϑεῖν. Θαυμασιώτατον δὲ 

τῶν μὲν ἀνθρωπίνων τὸ περὶ Κασσιον᾿ ἡττηϑεὶς γὰρ 

ἐν Φιλίπποις ἐκείνῳ τῷ ξιφιδίῳ διέφϑειρεν ἑαυτὸν, ᾧ 

κατὰ Καίσαρος ἐχφήσατο" τῶν δὲ ϑείων 0 τε μέγας κο-- 20 

μήτης (ἐφάνη γὰρ ἐπὶ νύκτας ἑπτὰ μετὰ τὴν Καίσαρος 

Hl σφαγὴν διαπρεπής, εἶτα ᾿ἤφανίσϑη) καὶ τὸ περὶ τὸν 

ἥλιον ἁἀμαύρωμα τὴς αὐγῆς. Ὅλον γὰρ ἐκεῖνον τὸν 

ἐνιαυτὸν ὠχρὸς μὲν ὁ κύκλος καὶ μαρμαρυγὰς οὐχ ἔχων 
ἀνέτελλεν. ἀδρανὲς δὲ καὶ λεπτὸν ἀπ᾽ αὐτοῦ κατῇει τὸ 

ϑερμόν, ὥστε τὸν μὲν ἀέρα δνοφερὸν καὶ βαρυν ἀσϑε- 

νξίᾳ τῆς διακφινούσης αὐτὸν ἀλέας ἐπιφέρεσθαι, τοὺς 

δὲ καρποὺς ἡμιπέπτους καὶ ἀτελεῖς ἀπανϑῆσαι καὶ παρ- 

ἀκμάᾶσαι διὰ τὴν ψυχφότητα τοῦ περιέχοντος. Μάλιστα 

δὲ τὸ Βρούτῳ γενόμενον φάσμα τὴν Καίσαρος ἐδήλωσε 80 

σφαγὴν οὐ γενομένην ϑεοῖς ἀρεστήν᾽ ἦν δὲ τοιόνδε. 
Μέλλων τὸν στρατὸν ἐξ ᾿Αβύδου διαβιβάξευν εἰς τὴν 
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